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SYFTE
Längs med Ståstorpsån har flera våtmarksområden etablerats. Syftet med de olika
områdena är att:
• Skydda, bevara och förbättra vattenmiljön och vattenkvaliteten i Ståstorpsån samt
• Att det ska finnas en enhetlig förvaltning av Ståstorpsån

Dennas skötselplan ska ge vägledning om hur skötseln ska bedrivas samt vara ett
hjälpmedel för att prioritera åtgärder. Syftet är också att dokumentera en gemensam
målbild för hur man vill att våtmarksområdena ska få utvecklas och användas.
Skötselplanen är ett levande dokument och ska uppdateras kontinuerligt med eventuellt
nya våtmarksområden som föreningen förvaltar och/eller med nya väsentliga uppgifter
för förvaltningen.

Figur 1. Vy över Visningssträckans våtmark.
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BESKRIVNING AV OMRÅDET
Lokalisering
Våtmarksområdena är belägna längs Ståstorpsån i Trelleborgs kommun, Skåne län.
Våtmarksområdena omfattar delar av Ståstorpsåns huvudfåra med omgivande
odlingsfria zoner (se bilaga 2).

Figur 2. Ståstorpsåns avrinningsområde.

Allmän beskrivning av våtmarksområdena och Ståstorpsåns
avrinningsområde
Längs med de så kallade våtmarksområdena har Ståstorpsån bland annat återmeandrats,
slänterna gjorts flackare, lekbäddar för fisk har skapats och sedimentfällor,
översvämningszoner och tvåstegsdiken har anlagts. Längs med vattendraget har också
flertalet våtmarker konstruerats samt att träd och buskar planterats.
Ståstorpsån rinner från trakterna vid Alstad i norr till Trelleborg i söder där den mynnar
i Östersjön. Huvuddelen av vattendraget rinner genom det sydskånska slättlandskapet.
Med undantag av kortare sträckor genom Åmossarna, som kategoriseras som sjö, och
Trelleborgs stad, rinner ån nästan uteslutande genom åkermark.
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Historisk och nuvarande mark- och vattenanvändning
De fysiska förändringarna av Ståstorpsån under 1800- och 1900-talet har varit
omfattande och förknippade med tillkomsten av dikningsföretag och ett rationaliserat
jordbruk i omgivningen.
Under senare år har behovet och nyttan av att förbättra vattendragets ekologiska
funktioner vuxit fram hos markägarna som år 2017 bildade en förening (Ståstorpsåns
Ekonomisk förening) för att gemensamt driva Ståstorpsåprojektet. Projektet har tagit
erfarenheter från det välkända och unika Tullstorpsåprojektet. I samband med
genomförda vattenvårdsåtgärder i Ståstorpsån har så kallade våtmarksområden
etablerats. Den omgivande marken utanför Våtmarksområdet brukas i huvudsak som
åker- och betesmark. Vattendraget fyller därför fortfarande en viktig funktion för
avvattningen av jordbruksmarken.

Våtmarksområdets olika värden
Hydrologin och naturvärdena utgör våtmarksområdena viktigaste bevarandevärden.
Omfattande miljöförbättrande åtgärder har vidtagits i syfte att bland annat minska
näringstransporten till Östersjön och gynna biologiska värden knutet till vattenmiljön.
Åtgärderna beskrivs kortfattat i nedanstående avsnitt om anläggningstyper.

Figur 3. Åsträcka före och efter omgrävning.
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Våtmarksområdena har ett kustnära läge i ett jordbruksdominerat landskap som gör det
intressant ur både miljö- och natursynpunkt. Potentiella lek- och uppväxtområden för
havsöring finns både inom och utanför våtmarksområdena. Förutom fisk så har
bottenfaunan stor betydelse för naturvärdet och spelar en viktig roll som födokälla och
för nedbrytningen av organiskt material. Strandzon och omgivande odlingsfria zoner
utgör spridningskorridorer och livsmiljöer för olika djurarter alltifrån insekter till däggdjur
och fåglar. Träd och buskar har planterats inom delar av våtmarksområdet och är
mycket viktigt för beskuggning och tillförsel av biologiskt material som död ved i
vattenmiljön.
Våtmarksområdet utgör nya möjliga rekreationsområden för invånare kring Trelleborg
men också besökare. ”Gröna stråk” utmed Ståstorpsån till exempel Visningssträckan
kommer att bidra med rekreation och ökad förståelse att värna vattenmiljöer.

LEADER Ståstorpsån
Sportfiskarna driver ett LEADER-projekt längs med Ståstorpsån tillsammans med
markägarna i SEF och Trelleborgs kommun. Projektet syftar till att öka
tillgängligheten längs med ån, exempelvis genom att installera rastplatsmöbler och
informationsskyltar vid Visningssträckan. Projektet syftar till att åstadkomma en
hållbar förvaltning av Ståstorpsåns vattenmiljöer, att förstärka vattendragets
ekosystemtjänster för att gynna blå tillväxt långsiktigt samt att öka kunskaperna om
vikten av att vårda vattnen långsiktigt. Detta ska resultera i att vattendraget och dess
omgivningar kan bidra med värdefulla ekosystemtjänster för markägare, kringboende,
tillresande turister och för det lokala jordbruket och övrigt näringsliv i målområdet.
Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster definieras som ekosystemens direkta och indirekta bidrag till
människors välbefinnande enligt The Economics of Ecosystems and Biodiversity
(TEEB). Befintliga och förväntade ekosystemtjänster från Våtmarksområdet är bl.a.
pollinering, naturliga fiender, sedimentation, vattenrening, kunskapsutveckling,
naturupplevelse, turism och rekreation tillexempel fågelskådning, fiske, jakt och
vandring. Våtmarksområdet förväntas gynna många växt- och djurarter både på land och i
vatten. Detta är en fördel eftersom biologisk mångfald är en grundförutsättning för
ekosystemens långsiktiga kapacitet att leverera ekosystemtjänster.
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ÖVERGRIPANDE SKÖTSELPRINCIPER
Övergripande mål
Målsättningen är att våtmarksområdena ska skötas och underhållas så att dess karaktär
efterliknar ett naturligt vattendrag. Karaktären ska dock inte försämra förutsättningarna
för att bruka angränsande åkermark.

Föreningens policy
1. Föreningens syssloman som tillsammans med en operativ skötselgrupp ska ansvara för
att nödvändig skötsel genomförs.
2. Skötsel och underhåll ska ske i enlighet med de skötselvillkor som finns för
våtmarksområdena från Länsstyrelsen Skåne.
3. Grumlande arbeten i vatten ska minimeras. Växtlighet som hindrar vattenföringen kan
exempelvis klippas eller beskäras.
4. Mark inom våtmarksområdena ska hållas bevuxen och får inte plöjas upp.
5. Kemiska bekämpningsmedel och gödsel får inte användas.
6. Främmande och invasiva arter inom och som riskerar våtmarksområdena ska
bekämpas i enlighet med uppdaterade och moderna riktlinjer, exempelvis parkslide,
jätteloka och jättebalsamin.
7. Träd- och buskvegetationen ska få utvecklas till olikåldriga bestånd som beskuggar
vattendraget och på sikt har inslag av grova och gamla träd.
8. Död ved och träd i vattnet ska normalt tillåtas ligga kvar i vattnet.
9. Skötsel- och underhållsarbeten i vatten ska ske vid låg vattenföring huvudsakligen
under perioden 1 juni – 15 september.
10. Våtmarksområdets gränser samt lekbäddar för havsöring ska markeras med numrerade
och koordinatsatta stolpar.
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ANLÄGGNINGS- OCH VEGETATIONSTYPER
Våtmarksområdena innehåller i huvudsak följande anläggnings- och vegetationstyper:
kantavplanade flacka slänter, meandring, tvåstegsdiken, översvämningszoner,
sedimentfällor, lekbäddar för fisk, träd- och buskvegetation och öppen fältvegetation (se
Figur 4).

Figur 4. Principskiss över åsektion med tvåstegsplan, nedre zon med träd- och buskvegetation
samt övre zon med öppen fältvegetation alternativt bryn med inslag av träd och buskar.
Illustration: BrizaNatur.

Kantavplanade slänter
Beskrivning
Kantavplanade slänter är åkanter som grävts av till en flackare lutning.
Skötsel
Vegetationen ska röjas, klippas eller beskäras vid behov. Skötseln beror på om slänten ska
ha träd- och buskvegetation eller hållas öppen (se träd- och buskvegetation samt öppen
fältvegetation nedan). Erosionsskador och ras åtgärdas om det behövs för anläggningens
funktion eller för att undvika skada på annan mark utanför våtmarksområdet.

Meandring
Beskrivning
Den meandrande åfåran kännetecknas av en slingrande mittfåra omgiven av flacka slänter
eller sidoplan.
Skötsel
Vegetationen ska röjas, klippas eller beskäras om det behövs för anläggningens funktion
eller för att undvika skada. Uppgrävning med maskin eller för hand av sedimenterade
ämnen eller ras får endast ske i syfte att bevara ett slingrande lopp eller undvika skada,
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tillexempel om åfåran tar en helt ny väg eller riskerar påverka annan mark utanför
våtmarksområdet.

Tvåstegsdiken
Beskrivning
Tvåstegsdiket utgörs av en terrass vid sidan om mittfåran (rak eller slingrande) där
vattnet kan stiga upp vid högre flöden.
Skötsel
Lämnas för fri utveckling eller röjs. Kan också skötas med slåtter, till exempel med
hjälp av klippskopa. Det avslagna materialet samlas då upp och tas bort.

Översvämningszoner
Beskrivning
Översvämningszonen kan liknas vid en mindre våtmark vid sidan om åfåran där vattnet
kan stiga upp vid högre flöden.
Skötsel
Lämnas för fri utveckling eller röjs. Kan också skötas med slåtter där avslaget material
samlas upp och tas bort. Detta främjar den biologiska mångfalden.

Lekbäddar för fisk
Beskrivning
Lekbädden består av en bädd av natursten ca 30 – 80 mm med enstaka större stenar på
botten där fisk (främst havsöring) kan lägga sin rom.
Skötsel
Igenslammade lekbäddar kan återställas genom att för hand luckra och kratta bädden så
att finpartikulärt material rensas ut. Befintliga lekbäddar kan också kompletteras genom att
tillföra mer natursten och naturgrus allteftersom lekbäddarna används. Denna
skötselinsats kan vara dyr för föreningen att genomföra och föreslås göras av ideella
krafter i samband med fiske- och vattenvårdsdagar.

Sedimentfällor
Beskrivning
Sedimentfällan är en utvidgning och fördjupning av åfåran där suspenderade ämnen kan
sedimentera.
Skötsel
Borttagning av sediment utförs vid behov genom uppgrävning med maskin eller
sugmuddring. Eftersom det finns risk för grumling ska arbetet ske med försiktighet
11

tillexempel vid låg vattenföring med skydd i form av halmbalar, fiberduksskärmar eller
liknande, d.v.s. vidta de skyddsåtgärder som behövs för att minimera grumlingspåverkan i
ån (se Figur 5). Det upptagna materialet ska tas om hand och jämnas ut på anvisad plats.

Figur 5. Utlagda halmbalar som försiktighetsåtgärd nedströms rensning av sedimentfälla.

Träd- och buskvegetation
Beskrivning
Träd och buskar av flera olika arter har planterats inom våtmarksområdena. I framtiden
kan även självetablering av träd och buskar förväntas i större utsträckning än tidigare.
Träd- och buskvegetationen ska i första hand utvecklas i våtmarksområdena nedre zon,
närmst vattnet.
Skötsel
Röjning av träd- och buskvegetation på avsedda platser ska genomföras vart 5:e år tills
bestånden når 20 års ålder varefter de lämnas för fri utveckling. Nedhugget material ska
lämnas kvar inom våtmarksområdena för att gynna insektslivet. Döda eller kullfallna träd
lämnas utan åtgärd om de inte utgör fara eller hinder. Död ved och träd i vattnet ska
normalt tillåtas ligga kvar om de inte förorsakar besvärliga erosionsproblem.

Öppen fältvegetation
Beskrivning
Den öppna fältvegetationen består av olika arter av gräs och örter. Den öppna
fältvegetationen ska i första hand utvecklas i våtmarksområdenas övre zoner, närmst
åkermarken.
Skötsel
Träd och buskar av igenväxningskaraktär ska tas bort och hållas borta. Vegetationen kan
också väljas att skötas genom årlig klippning, slåtter eller betning. Det avslagna höet ska
då samlas upp.
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SKÖTSELANSVARIG
Syssloman
En skötselansvarig, eller en syssloman, väljs av föreningen att ansvara för att den
nödvändiga skötseln i våtmarksområdena blir av i enlighet med skötselplanen.
Skötselansvarig har till sin hjälp en mindre arbetsgrupp för att besluta om
skötselinsatser och prioriterade åtgärder.

Tillsyn
Tillsyn ska genomföras regelbundet varje år. Sysslomannen kallar till tillsynen.
Skötsel- och underhållsbehovet ska vid tillsyn kontrolleras och protokollföras med hjälp
av checklista. Se bilaga 3.

Dokumentation och uppföljning
Genomförda skötsel- och underhållsåtgärder ska dokumenteras.
Uppföljning av mål och åtgärder ska genomföras årligen.
Skötselplanen är en levande plan och revideras kontinuerligt vid behov.

Skötselprioritet
Skötsel- och underhållsåtgärder prioriteras med hjälp av skötselprotokoll, se bilaga 3.
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ANSVAR OCH ÅTAGANDEN
Avtal
Enskilda markägare har genom avtal överlåtit skötseln av deras våtmarksområde till
SEF. Det är dock varje enskild markägare/arrendator som söker medel från
Jordbruksverket för skötselbidrag av våtmarksområdena. Föreningen fakturerar i sin tur
brukaren för att genomföra skötseln.

Åtagande för miljöersättning
Vid ett åtagande för att få miljöersättning för skötsel av våtmarker och våtmarksområden gäller särskilda villkor beslutade av Länsstyrelsen. Det är denna ersättning
som finansierar föreningens skötsel av våtmarksområdena.

Kostnader och finansiering
Föreningen gör en årlig kalkyl avseende kostnader och intäkter för förvaltningen. Markägare
eller arrendatorer söker skötselbidrag för skötseln av varje enskilt våtmarksområde.
Föreningen fakturerar därefter markägare och arrendatorer i enlighet med det årliga
skötselbidraget för våtmarksområden. Särskilda avtal har upprättats med enskild
markägare/arrendator och föreningen för skötseln av våtmarksområdena.
Föreningen ansvarar för och bekostar genomförandet av skötseln enligt denna skötselplan
samt villkor och åtagande för skötselbidrag.

Fastighetsägarens rättigheter och skyldigheter
Fastighetsägarens rättigheter och skyldigheter:
•

Markägaren har rätt att låta beta området eller slå gräset. Höskörden och
eventuell ved tillfaller markägaren

•

Markägaren äger och ansvarar för underhåll av eventuellt uppsatt stängsel

•

Markägaren har rätt att söka alla former av bidrag som ej söks av föreningen

•

Mark inom Våtmarksområdet får inte plöjas upp

•

Gödsel och bekämpningsmedel får inte spridas inom Våtmarksområdet

•

Markägaren förbinder sig att inte åstadkomma förändring som inverkar
negativt på Våtmarksområdets funktion (till exempel vattenförsörjning eller
magasineringskapacitet m.m.)

•
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Jakt och fiske

FRILUFTSLIV OCH TURISM
Våtmarksområdena med strandzon och odlingsfria zoner utmed det rinnande vattnet
utgör ett värdefullt tillskott på möjliga rekreationsområden för markägarna och
allmänheten i ett annars svårtillgängligt jordbrukslandskap. Våtmarksområdena utgör
också ett intressant besöksmål i kunskapssyfte tillexempel för skolor och andra
vattenvårdsprojekt. Tänk på att det är allemansrättens rättigheter men också skyldigheter
som gäller.

Tillgänglighet
Visningssträckan ska vara tillgänglig för gående via en rundslinga från Stora Coop i
Trelleborg till Visningssträckan och tillbaka. Skötselbidrag för att klippa rundslingan
erhålls via LEADER Söderslätt under åren 2022–2024.

Aktiviteter
•

Allemansrätten gäller vid våtmarksområdena och Visningssträckan. Lämpligast att
ta sig till Visningssträckan är via Stora Coop och vandra norrut cirka 850 meter
innan man når Visningssträckan. Inom övriga delar av Våtmarksområdet, prata
först med den enskilda markägaren om tillåtelse till vandring.

•

Hundar ska hållas i koppel

•

Ridning inom våtmarksområdena är inte önskvärt

•

Cykling inom våtmarksområdena är inte önskvärt

Anordningar
Informationstavlor och eventuella bänkar, bord och andra anordningar för friluftslivet ska
vara väl underhållna.
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BILAGA 1

SKÖTSELOMRÅDEN
Våtmarksområdena har delats in i följande skötselområden: Visningssträckan (A),
Visningssträckan – Tågarp (B) och Visningssträckan – Västervång (C).

Figur 6. De områden som föreningen förvaltar sträcker sig från Tågarp i norr till Västervång i söder.

Visningssträckan (A)
Beskrivning
Visningssträckan omfattar åsträckan från Tommarpsvägen 245 till Västervång (se karta i
bilaga 2). Arealen är ca 3,48 ha som föreningen förvaltar. Fallförhållandena är mycket goda
och sträckan domineras av strömmande partier. Området innehåller följande
anläggningstyper:
kantavplanade
slänter,
meandring,
översvämningszoner,
tvåstegsdiken/enstegsplan, lekbäddar och en sedimentfälla. Ca 1 200 växter har planterats
inom området, majoriteten klibbal. Utlopp från en våtmark mynnar i området.
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Mål
Bibehålla en slingrande mittfåra.
Bibehålla en bottenstruktur med mycket sten och grus. Lekbäddar för fisk ska finnas på ett
flertal platser.
Vattnet ska tillåtas stiga upp och översvämma översvämningszonerna vid högre flöden.
Träd och buskvegetationen ska få utvecklas i hela området men det ska finnas en tillgänglig
vandringsled inom Visningssträckans så kallade strövområde.
Skötsel
Se skötsel för respektive anläggningstyp samt träd- och buskvegetation.
Fortlöpande röjning eller klippning av vegetationen så att en vandringsled hålls öppen för
gående.

Sträckan Visningssträckan – Västervång (B)
Beskrivning
Området omfattar åsträckan söder om sedimentfällan vid Visningssträckan ca 400 m
nedströms (se karta i bilaga 2). Arealen är ca 0,35 ha som föreningen förvaltar. Området
innehåller följande anläggningstyper: enstegsplan, lekbäddar och en sedimentfälla. Ett stort
antal träd planterats inom området, majoriteten salixsläktet.
Mål
Bibehålla en öppen mittfåra.
Bibehålla en bottenstruktur med mycket sten och grus. Lekbäddar för fisk ska finnas på ett
flertal platser.
Vattnet ska tillåtas stiga upp och översvämma marken i enstegsplan vid högre flöden.
Träd och buskvegetationen ska utvecklas i våtmarksområdets nedre zon.
Skötsel
Se skötsel för respektive anläggnings- och vegetationstyp.

Sträckan Tågarp – Visningssträckan (C)
Beskrivning
Området omfattar sträckan uppströms Tommarpsvägen till och med solcellsanläggningen
vid Tågarp (se karta i bilaga 2). Arealen som föreningen förvaltar är ca 2,03 ha. Området
innehåller följande anläggningstyper: kantavplanade slänter, översvämningszoner,
meandring, lekbäddar och en sedimentfälla. Ett stort antal träd och buskar av olika arter har
planterats inom området. Utlopp från en våtmark.
Mål
17

Bibehålla en slingrande mittfåra.
Bibehålla en bottenstruktur med mycket sten och grus. Lekbäddar för fisk ska finnas på
många platser.
Vattnet ska tillåtas stiga upp och översvämma marken vid högre flöden.
Träd och buskvegetationen ska få utvecklas i våtmarksområdet.
Skötsel
Se skötsel för respektive anläggnings- och vegetationstyp.
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BILAGA 2

Visningssträckan (A)

Figur 7. Våtmarksområdet vid Visningssträckan (A).
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Sträckan Visningssträckan – Västervång (B)

Figur 8. Våtmarksområdet vid Västervång (C).
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Sträckan Tågarp – Visningssträckan (C)

Figur 10. Våtmarksområdet vid Tågarp (C). OBS. föreningen ansvarar ej för skötsel av gråa
områden som är helmarkerade.
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Figur 11. Våtmarksområdet vid Tågarp (C). OBS. föreningen ansvarar ej för skötsel av gråa
områden som är helmarkerade.
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BILAGA 3

Checklista

Skötselområdets namn:
Protokollförare:
Datum:

0 = inget skötselbehov
1 = övervakning (potentiell framtida skötsel) 2 = fortlöpande skötselåtgärd
behövs
3 = engångsåtgärd/direktinsats behövs IT = inte tillämpbar
IU = inte undersökt
Funktion m.m.
1. Kantavplanade slänter
Notera erosionsskador och ras
2. Meandring
Kontrollera att mittfåran har en
slingrande form
Notera avvikande flöde t.ex. rak eller
ny fåra
Kontrollera igenväxning (skadlig)
3. Tvåstegsplan
Notera sedimentation eller erosion i
tvåstegsplan
Kontrollera vegetation
4. Översvämningszoner
Notera sedimentation eller erosion i
översvämningszon
Kontrollera vegetation
5. Lekbäddar för fisk
Kontrollera att bottensubstratet
innehåller sten och grus
Kontrollera befintliga lekbäddar
6. Sedimentfällor
Kontrollera sedimenttjockleken
7. Träd och buskvegetation
Kontrollera växtetablering
(plantering)
Kontrollera att röjning utförs enligt
plan
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0

Aktuell status
1 2 3 IT IU

Kommentar

Åtgärdat
(datum)

8. Öppen fältvegetation
Kontrollera växtetablering (insådd)
Kontrollera att träd och buskar av
igenväxningskaraktär hålls borta

Funktion m.m.
Kontrollera att ev. bete och slåtter
utförs enligt plan
9. Främmande arter
Kontrollera att bekämpning utförs vid
förekomst av parkslide, jättebalsamin
eller jätteloka
10. Gränsmarkering
Kontrollera att gränsmarkeringar är
intakta
Kontrollera att plöjning, gödsling eller
spridning av bekämpningsmedel inte
utförs inom området
11. Broar
Kontrollera skador på nyanlagd bro
eller brofundament
12. Anslutande diken och rör
Kontrollera att diken och rör kan
avvattnas
13. Tillgänglighet
Kontrollera att leder som ska vara
tillgängliga hålls öppna
14. Infotavlor, bänkar m.m.
Kontrollera infotavlor m.m.
15. Skräp
Kontrollera förekomst av skräp
16. Klagomål
Klagomål från markägare, arrendator
eller allmänhet
17. Villkor
Särskilda villkor från t.ex.
länsstyrelsen
17. Kontaktuppgifter

24

Aktuell status
0

1

2

3

IT

IU

Kommentar

Åtgärdat
(datum)

Kontrollera att kontaktuppgifter till
kontaktpersoner för föreningen,
vattenregleringssamfälligheten och
länsstyrelsen stämmer

25

BILAGA 4
Tabell 1. Fastigheter i våtmarksområdena som föreningen förvaltar (2022-04-01)
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Kommun

Fastighet

Trelleborg

Tågarp 2:1

Trelleborg

Tågarp 6:9

Trelleborg

Ståstorp 7:6

Trelleborg

Ståstorp 7:7

Trelleborg

Ståstorp 17:1

Trelleborg

Västervång 1:1

Trelleborg

Västervång 1:42

Trelleborg

Västervång 1:48

Trelleborg

Ståstorp 8:1

Trelleborg

Ståstorp 7:13

