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Tullstorpså projektet
drivs av markägarna själva  genom 
Tullstorpsån Ekonomisk förening 

Otto von Arnold är ordförande och Johnny Carlsson projektledare
Huvudentreprenör är Naturvårdsingenjörerna

Tar helhetsgrepp om ett helt avrinningsområde
•Restaurera det 30 km långa vattendraget 
•Anlägga ett 50‐tal våtmarker

Löptid 2009‐2017
Därefter förvaltning genom föreningen utan tidsbegränsning
Kostnadsuppskattning  60 mkr





Inledande aktiviteter vattendraget
Förberedelser:

– Biotopkartering 
– Vattendragsinventering  37 delsträckor
– Inmätning & projektering 
– Framtagande av underlag för miljöprövning
– Vattenundersökningar
– Fiskevårdsplan
– Ny fiskevårdsförening bildad
– Fågelinventering
– Kulturlandskapsanalys
– Vattendragsvandringar 
– Bottenfaunaanalys
– Kulturlandskapsinventering Beddinge ängar



Skall vi verkligen göra tvärt emot vad far gjorde!?



Visningssträckan 2009
•Projektering

•Medel från Länsstyrelsen 2009‐05‐26

•Samråd med markägare, dikningsföretag, 

kommun och fiskeintressen

•Ett flertal beslut från länsstyrelsen

•Fiskevårdplan, elfiske, flytt av fisk

•Entreprenadarbetet avslutat 2009‐11‐08



Visningssträckan
2015

2010



Bottenprofil

Befintlig bottenhöjd behålls 
vid varje delsträckas start 
och slut samt vid allmänna 
och enskilda vägar.
Fallhöjd på hela åsträckan: 
34 m.

Dräneringar

Befintliga dräneringsledningar 
som berörs av 
anläggningsarbeten ska 
återställas på ett sådant sätt att 
inte kvarvarande åkermarks 
dränering försämras.

Lekbottnar  ‐ Utläggning av grus och sten



Markavtalen

Sommaren 2013 tecknade 
samtliga (ett fyrtiotal) berörda 
fastighetsägare på den 9 km 
långa etapp 1 Jordberga‐
mynningen ”markavtal” med 
föreningen

Egen provtagningsstation
Årsmedelhalterna för totalfosfor i Tullstorpsån
2013/2014 blev 157 µg/l (flödesproportio‐
nella prover). Detta innebär en minskning 
sedan undersökningarna startade 2009/2010 
med närmare ca 30 %. 



Översvämningsområde
Liten våtmark med varierande vattenyta. Svämplan schaktas ut vid 
sidan om åfåran på en nivå ca 0,5 m över botten



Meandring Delar av befintlig rak åfåra läggs igen och 
ersätts med ny slingrande åfåra

Sedimentfällor
Djupare vattensamling
Fördjupning och breddning av åfåran
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Tvåstegsdike
Terrassnivå anläggs 
minst 0,5 m över 
botten

Principsektion

Kantavplaning
Kantavplaning innebär att åfårans slänter jämnas av 
och ges en flackare lutning. 
Minst 0,5 m över botten upp till befintlig mark.

Principsektion





Före



Efter



Besökare från när‐ och fjärran

Skolklass 

EU‐delegaterStifet med Biskopen, EU‐besök, 
Miljödepartementet, Danmark, Tyskland, Italien, Chile, Kina m.fl.
Havs‐ och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Region Skåne, LRF
Länsstyrelser, Vattendragsförbund, Universitet, Kommuner, Skolor, Närboende, 
Föreningar med flera



Tångräkan
Miljöpriset 2009

Kronhjorten
Årets miljösatsning

i Skåne 2010
Ullbaggen
Nominerad 

Årets miljösatsning 
i Sverige 2011

Östersjöbonden
Nominerad

Årets östersjöbonde 
2013 

Miljöpris 2014
Region Skånes 
miljöpris 2014

Riverprize 2014
Nominerad till

European Riverprize
2014 Wien

www.tullstorpsan.se

Utåtriktad verksamhet
Massmedia
Föredrag på annan ort
Möten, konferenser mm på plats vid ån



Ur ett kommunalt perspektiv
Olika ”röster”

Ett naturligt närmande 
mellan natur och kultur. 
Skateholmsboplatsen från 
jägarstenåldern.
Tullstorpsstenen en runsten, 
helt unik i sitt slag. 
Folk från en hel mängd olika 
discipliner är inblandade och 
det kan skapas ett 
fantastiskt utflyktsmål i 
Trelleborg där man genom 
både skyltar och tekniska 
hjälpmedel får såväl natur 
som kultur till livs – från 
tidernas begynnelse - fram 
till idag.
/Museichefen  

Vi får en härlig miljö och 
utflyktsplats i Trelleborg.
/Tf kommundirektör

Markägarnas perspektiv. Trelleborgs kommun har 
inte behövt ”tvinga” någon att göra något utan det har 
varit på frivillig grund. 

De stora miljövinsterna och koppla samman att 
Trelleborgs kommun är en stor jordbrukskommun med 
att man också arbetar för att minska jordbrukets 
negativa påverkan på Östersjön.

Marknadsföringsmässiga. Genom projektet har 
många gjort besök här och pratar om de olika 
storskaliga miljöprojekten i Trelleborgs kommun. Hur vi 
både har fått, genom privata initiativ, dels detta 
miljöprojekt dels Sveriges största biogasanläggning. 
Hållbarhets aspekter i arbetet. Dessutom att det är 
storskaligt och inte bara i projektform.
/Oppositionsråd



Naturturism är ett stort begrepp inom turismsektorn. Nästa år kommer 
Eurorando – Europas största vandringsevent – till Skåne. Trelleborg har 
med två delsträckor varav Tullstorpsån är en. Naturturism ställer dock krav 
på paketering av naturen. Vi måste tillgängliggöra, beskriva, illustrera och 
prissätta upplevelserna så att de genererar turistekonomi i form av 
skatteintäkter till kommunen och omsättning i besöksnäringsföretagen. 
/Turistchefen 

Ser gärna att sådana projekt används i 
vårt arbete med att stärka det gröna i 
Trelleborgs varumärke. /Strategisk chef

Det är väldigt sällan någon frågar om det. I så 
fall är det kommuninvånare. 
Vi informerar ofta om Tullstorpsån om det gäller 
vandring eller naturupplevelser. 
/Turistbyrån

Turismnäringen i Skåne, på 
Söderslätt och i Trelleborg 
behöver sk reseanledningar.
Dvs aktiviteter, upplevelser 
och besöksmål som gör att 
människor väljer att resa hit 
på sin semester. Tullstorpsån, 
naturen och upplevelserna 
runt omkring är till viss del 
och kan i ännu större 
utsträckning utvecklas till att 
bli en sådan reseanledning. 
/Turistinformatör 
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Hur väl känner du igen följande naturområden i Trelleborgs 
kommun? (330 svarade)

Känner inte till Hört talas om Känner väl till / har besökt



Hur tänker vi fram över?
Projektet har uppnått enastående resultat som 
väcker stor uppmärksamhet i omvärlden.

Samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden 
ser stort värde i att kunna tillämpa och utveckla 
koncept och arbetsformer i övriga delar av 
kommunen. 

Kostnaden för kommunen är 2 000 000 kronor per 
år i fem år. Detta utgör en grund som kommunens 
medfinansiering och kommer att växlas upp genom 
externa projektansökningar.



Sydvästra Skånes Vattenråd
_______________________________________________________________________________________

Samverkan och Samarbete kring Vattenfrågor



Hur Trelleborg arbetar med vattenfrågor
• Anläggning av våtmarker
• Anläggning av produktionsvåtmarker
• Kretslopp
• Information
• Östersjö initiativet
• Vattenråd
• Ekosystemtjänster
• Inventeringar



VATTEN i Trelleborgs kommun
Dålig Måttlig



Söderslätts åar är utdikade och rätade







Albäcksområdet



Albäck



Marint reservat 
Stavstens udde ‐ Fredshög  

Ovanligt rikt marint område… …värt att bevara…
…för den biologiska 
mångfalden och för 
kommande generationer!





Skapa kretslopp och ta ut mervärden



1 buffertdamm 
och 12 

försöksdammar

Hur påverkas 
närsaltsretention 
och produktion av 
biomassa i en icke 
homogen 
våtmark?

Produktionsvåtmarker



Vi gjorde biogas (metangas) av alger från 
stränderna och Smyge småbåtshamn.

Energin kan användas till reningsverket 
intill och rötresten/biogödseln återförs till 
odlad mark. 



Mikroalger

Mikroalger: Växer fortare än någon annan växt
= Förträffliga näringsupptagare!



Tack!


