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Sammanfattning 2021 

2021 fortsatte markägarna i Ståstorpsån Ekonomisk förening (SEF) att utveckla 
Ståstorpsåprojektet med nya konkreta åtgärder. En åsträcka på cirka 1,6 kilometer från 
Tågarp till Västervång restaurerades med varierande åtgärder. De åtgärder som 
genomfördes under 2021 var tvåstegsdiken, kantavplaningar, återmeandring, anläggandet 
av översvämningszoner samt våtmarker. Mycket biotopvård i åfåran genomfördes också där 
block och sten placerades ut och flertalet lekbäddar för havsöring anlades. Självklart 
genomfördes också trädplanteringar på strategiska platser längs med ån. I dagsläget har 
cirka 2,4 km av åfåran restaurerats. Totalt sett har projektet under 2021 anlagt 2,84 ha 
våtmarksområde, vilket innebär att projektet totalt har anlagt 6,32 ha våtmarksområde. 

I slutet av 2021 pensionerades Johnny Carlsson som projektledare och Ebbe Berglund från 
Sportfiskarna tog över uppdraget den 1 november 2021 i samband med att det nya 
LOVA/LONA-projektet startade (Ståstorpsåprojektet fas 3). 

 

Åtgärdsarbete Tågarp 

Upphandling för entreprenadarbetet skickades ut till ett tiotal entreprenadfirmor men 
endast två besvarade anbudet. Hana Entreprenad AB tillsammans med LT Entreprenad AB 
vann upphandlingen då de var billigast. Vid Tågarp blev Ståstorpsåns åfåra stora delar till en 
ny, meandrande åfåra. Här anlades också fyra översvämningszoner samt att den redan 
befintliga våtmarken vid Tågarp restaurerades. Entreprenadarbetet tog cirka 2 veckor att 
genomföra och startade den 5 juli. Under arbetet deltog bland annat Sportfiskarna för att 
anlägga lekbäddar och genomföra biotopvård. Den traditionsenliga trädplanteringen under 
hösten och vintern hamnade i skymundan på grund av väldigt höga vattenflöden. Delar av 
träden kunde planteras längs med ån men majoriteten planterades under våren 2022. 

 

 

 



 

 

Bild 1. Före åtgärdsarbete sommaren 2021, Tågarp. 

 

 

Bild 2. Efter åtgärdsarbete 2021, Tågarp.  
Åtgärden har varit återmeandring och översvämningszoner. 

 



 

 

Bild 3. Före åtgärdsarbete sommaren 2021, Tågarp. 

 

 

Bild 4. Efter åtgärdsarbete 2021, Tågarp.  
Åtgärden har varit återmeandring och översvämningszoner. 

 

Åtgärdsarbete Västervång 

Tvåstegsdiken stod på fokus när åtgärdsarbetet fortsatte mot Västervång. Arbetet startade i 
mitten av augusti efter att skörden bärgats. Tvåstegsdike med terrass på ena sidan av ån 
skapades samt att en översvämningsyta anlades. Utöver detta genomfördes biotopvård och 
lekbäddar skapades. Terrasserna blev dock för höga och skulle troligtvis inte översvämmas 
särskilt ofta (riktlinje är att terrasserna översvämmas cirka 100 dagar om året) och därför 
beslutades att terrasserna skulle sänkas med hjälp av en bandschaktare vilket gjordes i 
september. Utöver detta gick arbetet vid Västervång som planerat. Träd för plantering vid 
Västervång inköptes med planterades aldrig då terrasserna översvämmades kort därefter. 
Plantorna placerades i vila och siktet för planteringen blev istället våren 2022.  



 

 

Bild 5. Före åtgärdsarbete sommaren 2021, Västervång. 

 

 

Bild 6. Efter åtgärdsarbete sommaren 2021, Västervång. 

 

 

Bild 7. Efter åtgärdsarbete sommaren 2021, Västervång. 



 

 

Bild 8. Det anlagda tvåstegsdiket vid Västervång fungerar. Målbilden är att terrassen ska 
vara översvämmad 100 dagar om året. Bild tagen under högflöde och efter att 
bandschaktaren sänkt terrasserna. 

 

Slutredovisning Ståstorpsåprojektet fas 2 och uppstart fas 3 

Under våren 2021 beviljades SEF medel för fortsatt vattenvårdsarbete längs Ståstorpsån. 
Totalt beviljades SEF cirka 4,9 miljoner kronor för att fortsätta vattenvårdsarbetet varav 80 % 
består i LOVA-medel och 20 % består i LONA-medel. Åtgärderna innefattar bland annat 
våtmarksanläggning, våtmarksrestaurering och tvåstegsdike. Utöver det är det också belopp 
avsatta till projektledning, byggledning och projektering och diverse konsultarvoden. Planen 
är att cirka hälften av de planerade åtgärderna ska genomföras under sommaren 2022 och 
att de resterande åtgärderna under sommaren 2023.  

Ståstorpsåprojektet fas 3, som det nuvarande projektet heter, varar fram till 31 oktober 
2023. Projektet ”Ståstorpsåprojektet – från planering till implementering”, alltså fas 2, 
slutredovisades den sista november 2021 efter samråd med Länsstyrelsen om att förlänga 
projektet en månad för att färdigställa projektet. 

 

LEADER Ståstorpsån 

Det omfattande LEADER-projektet ”LEADER Ståstorpsån” har under 2021 genomfört 
omfattande aktiviteter. Flera inköp till Visningssträckan har gjorts, så som rastplatsmöbler, 
informationsskyltar och gångbroar. Entrén till Visningssträckan är där ån flyter förbi Stora 
Coop i Trelleborg. Där finns en hänvisningsskylt som leder besökarna rätt samt en stor skylt 
som berättar om Visningssträckan och Ståstorpsåprojektet. Visningssträckan invigdes såklart 
med pompa och ståt den 22 juni med cirka 50 besökare som guidades kring 
Visningssträckan. Ett elfiske genomfördes såklart också för att visa vilka fiskarter som finns i 
Ståstorpsån.  



 

Flertalet fiske- och vattenvårdsdagar har också genomförts inom projektet för att lära 
allmänheten om Ståstorpsåprojektet och praktisk vattenvård.  Flera 100 ideella timmar har 
lagts ned.  

LEADER-projektet är mångt och mycket ett informationsprojekt för att sprida kunskaper om 
Ståstorpsåprojektet och Ståstorpsån. Därför genomfördes ett seminarie om Ståstorpsån den 
1 december i Parken Trelleborg. Över 30 deltagare deltog och var bland annat kommunala 
tjänstemän, handläggare från Länsstyrelsen, markägare längs Ståstorpsån och allmänheten.   

Inom LEADER-projektet ska också ett flertal Skolbäcksaktiviteter genomföras tillsammans 
med lokala skolor. Det har dock varit en del problem med att genomföra skolbäcksaktiviteter 
under 2021 (och 2020) på grund av Corona. Trelleborgs kommun beslutade att under hela 
2021 skulle inte skolbarn få använda skolbussar annat än skjuts till och från sitt hem. Vi 
hoppas att flera skolbäcksaktiviteter kan genomföras under 2022 istället! 

 

 

Bild 9. Ett seminarium anordnades vid Parken Trelleborg som handlade om 
Ståstorpsåprojektet och Ståstorpsån. På bild Anders Karlsson från Sportfiskarna som 
berättade om Ståstorpsåns biologiska värden. 

 



 

 

Bild 10. Över 30 intresserade personer närvarade på seminariet. 

 

 

Bild 11. Över 50 personer deltog under invigningsdagen den 22 juni av Visningssträckan. 
Lars-Göran Andersson, ordförande för SEF, talade inför de personer som kom till invigningen. 

 

 



 

 

Bild 12. Välkomstskylten till Visningssträckan. 

 

 

Bild 13. I det LEADER-projekt som Sportfiskarna genomför längs med Ståstorpsån ska cirka 50 
skolklasser erbjudas ”Skolbäcken”. Här undervisar Julius från Sportfiskarna barn från Skegrie 
skola i hur man anlägger en lekbädd för havsöring. 

 

 

 

 

 

 



 

Byggledning Trelleborgs kommun 

Under 2021 gick Trelleborgs kommun ut med en upphandling om att byggleda deras 
våtmarksprojekt längs Ståstorpsån. SEF, tillsammans med Sportfiskarna slog sak i saken och 
skickade in ett gemensamt anbud där Sportfiskarna kommer att agera underkonsulter åt SEF 
i byggledarrollen. SEF vann upphandlingen och ska, tillsammans med Sportfiskarna, 
genomföra byggledararbetet. Kommunens våtmarksarbete ska genomföras under 
sensommaren 2022 och beräknas ta cirka två arbetsveckor. 

 

 
Bild 14. Förslag på utformning av våtmarksområdet i Ståstorpsån gjord av Trelleborgs 
kommun via Ekologigruppen. 

 



 

Ringvägen 

Under 2021 har kommunens planer på att anlägga en ny ringväg, tvärs över Ståstorpsån, 
mellan kommunens egna våtmarksprojekt och Ståstorpsåns Visningssträcka kommit ett steg 
närmre då politikerna i Trelleborgs kommun våren 2021 gav samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att påbörja planläggning för en ny Västra ringväg. Uppdraget landande i att arbeta 
vidare med den kortaste och genaste sträckan tvärsöver Ståstorpsån. Under våren 2022 ska 
arbetet med detaljplan för en ny Västra ringväg påbörjas. Flera instanser, däribland 
Länsstyrelsen Skåne, Trafikverket och SEF, har uttryckt sig negativa till den nya ringvägen. De 
enda som verkar tycka att det är en bra idé med en ny ringväg att politikerna i Trelleborg. 
Ståstorpsån som Visningssträcka och rekreationsområde skulle bli kraftigt försämrad. 
Ståstorpsåns funktion som havsöringslokal skulle kunna försämras om vägen anläggs på fel 
sätt samt att flera hektar av 10+ åkermark skulle kunna bli värdelös att bruka utifrån dagens 
rationella jordbruk. SEF är starkt kritiska till dagens föreslagna dragning av vägen. 
Fortsättning följer. 

 

Projektledning 

Johnny Carlsson har efter lång och trogen tjänst gått i pension och hade sin sista arbetsdag 
den 31 november 2021. Först var Johnny projektledare för det omtalade 
Tullstorpsåprojektet och sedan som projektledare åt Ståstorpsån Ekonomisk förening och 
Ståstorpsåprojektet. Johnny har under sin tid anlagt och restaurerat ett 50-tal våtmarker 
samt skapat stora arealer våtmarksområden. 

Inom Ståstorpsåprojektet var Johnny med och startade upp projektet på riktigt med att 
anlägga Visningssträckan 2019–2020 samt genomföra de planerade vattenvårdsåtgärder i 
Tågarp och Västervång. Efterträdare till Johnny Carlsson är Ebbe Berglund som är anställd av 
Sportfiskarna. SEF hyr alltså in tjänsten som projektledare av Sportfiskarna genom 
självkostnadspris. Avtalsperioden varar fram till 2023-12-31 med möjlighet till ett års 
förlängning åt gången. 

 

• Under året har 9 styrelsemöten hållits. 
• Ståstorpsåns Ekonomisk förening hade vid årsskiftet 2021/2022 47 medlemmar varav 

18 är stödmedlemmar. 
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