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Inledning 

 

De nationellt framtagna miljömålen samt generationsmålet ska hjälpa oss att nå ett långsiktligt 
hållbart samhälle. Miljömålen berör frågor om luft, vatten och markanvändning. De handlar om 
livsmiljöer i naturen, i staden och på landsbygden. De tar upp frågor om atmosfären, om klimatet, 
om ozon och om strålning. De handlar om biologisk mångfald, om övergödning och om försurning. 
De behandlar viktiga framtidsfrågor om miljögifter i samhället, om planeringen av samhällets olika 
funktioner, om tillgången på rent grundvatten och de tar upp frågeställningar om marken vi odlar 
för vår livsmedelsproduktion.  

16 nationella miljökvalitetsmål och ett generationsmål 

Det finns 16 nationella miljökvalitetsmål beslutade av Riksdagen: 

 Begränsad klimatpåverkan 
 Frisk luft 
 Bara naturlig försurning 
 Giftfri miljö 
 Skyddande ozonskikt 
 Säker strålmiljö 
 Ingen övergödning 
 Levande sjöar och vattendrag 
 Grundvatten av god kvalitet 
 Hav i balans samt levande kust och skärgård 
 Myllrande våtmarker 
 Levande skogar 
 Ett rikt odlingslandskap 
 Storslagen fjällmiljö 
 God bebyggd miljö 
 Ett rikt växt- och djurliv 

Alla de 16 nationella miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som 
miljöarbetet ska leda fram till. För varje miljökvalitetsmål finns en definition beslutad av 
Riksdagen. Miljökvalitetsmålen har sedan genomarbetats, analyserats och definierats på regional 
nivå och även på lokal nivå. Många kommuner har idag antagna lokala miljömål som ligger till 
grund för det lokala miljöarbetet. 
 

Generationsmålet 
 

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där 
de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser.” 

Så lyder generationsmålet som ska, som ett inriktningsmål för miljöpolitiken, ge vägledning om de 
värden som ska skyddas och den samhällsomställning som krävs för att den önskade 
miljökvaliteten ska kunna nås. Detta innebär också en ambitiös miljöpolitik i Sverige, inom EU och 
i internationella sammanhang. Generationsmålet är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i 
samhället.  
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Generationsmålet innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska vara uppfyllda 
inom en generation och att miljöpolitiken ska inriktas mot att: 

 Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och att deras förmåga att 
långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad.  
 

 Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas på ett 
hållbart sätt. 
  

 Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva 
inverkan på människors hälsa främjas. 
  

 Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen. 
  

 En god hushållning sker med naturresurserna.  
 

 Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal 
påverkan på miljön. 
   

 Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som 
möjligt. 

 

Trelleborgs kommuns miljömålsarbete 

Trelleborgs kommun har ett synnerligen ambitiöst och mångfacetterat miljöarbete som under en 
dryg tioårsperiod tagit avstamp i de nationella miljömålen. Nu behövs lokalt politiskt antagna 
miljömål. Dessa ska utgöra ledstjärna i det fortsatta arbetet för att ytterligare förhöja kvalitén och 
effektiviteten i kommunens miljöarbete för en hållbar utveckling. 

Miljökvalitetsmålen har grupperats inom olika ämneskategorier. Syftet med grupperingen är att ge 
en tydlig struktur till helheten, skapa bättre överblick och därmed förenkla arbetet med att 
formulera de lokala målen och sedan att arbeta vidare för att nå dem. 

Miljömål som på olika vis hör samman lite tydligare än andra är grupperade tillsammans och 
kommuniceras tillsammans. Det måste dock poängteras att alla miljömål på olika sätt i olika frågor 
berör varandra och hänger ihop kors och tvärs och att upprepningar därför kan förekomma i de 
olika underlagsdokumenten. Ofta förekommer hänvisningar till andra delar i programmet. 

För att ge Trelleborgs kommuns miljömålsarbete en bredare synvinkel utanför Trelleborgs gränser, 
och därmed också ett tydligare ställningstagande för en hållbar utveckling inte bara i Trelleborg, 
har ett helt nytt miljökvalitetsmål formulerats för Trelleborgs kommun, ”Etiskt och ekologiskt 
handlande”. Detta ”nya” miljökvalitetsmål har tillsammans med ”Begränsad klimatpåverkan” och 
”Skyddande ozonskikt” bildat ämneskategorin ”Globalt ansvarstagande”. Det är viktigt att visa att 
även frågor på det lokala planet har en påverkan globalt.  

Samtliga ämneskategorier har på olika sätt kopplingar till folkhälsoarbetet och till de nationella 
folkhälsomålen. Detta kan på flera sätt utläsas i de nationella miljökvalitetsmålen och i de 
föreslagna lokala miljömålen för Trelleborgs kommun. I vissa av de föreslagna lokala miljömålen är 
kopplingen till folkhälsoarbetet tydligare än i andra.  

”God bebyggd miljö” är ett nationellt miljökvalitetsmål som består av många olika frågeställningar 
som påverkar samhällets bebyggda och planerade miljöer. Eftersom detta miljömål i sig är så 
omfattande, lite speciellt och olikt från de andra, med sin tydliga koppling till kommunens arbete 
med samhällsplanering, gjordes bedömningen att strukturen blir tydligast om detta 
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miljökvalitetsmål själv får utgöra en egen ämneskategori. Miljökvalitetsmålet ”Storslagen fjällmiljö” 
bedöms som ointressant för regionen och utgår därmed även för Trelleborgs kommun.   

De olika ämneskategorierna i Trelleborgs kommuns miljömålsprogram 2013 – 2020 är:  
”Hav och inlandsvatten i balans”, ”Natur och landsbygd i levande mångfald”, ”Giftfri och god 
livsmiljö”, ”Globalt ansvarstagande” och ”God bebyggd miljö”. Grupperingen av miljökvalitetsmålen 
är följande: 

 

 

”Hav och inlandsvatten i balans”  Hav i balans samt levande kust och skärgård  
Ingen övergödning  
Myllrande våtmarker  
Levande sjöar och vattendrag 
 

”Natur och landsbygd i levande mångfald” Ett rikt odlingslandskap   
Levande skogar  
Ett rikt växt- och djurliv 
 

”Giftfri och god livsmiljö” Giftfri miljö  
Frisk luft    
Grundvatten av god kvalitet  
Bara naturlig försurning  
Säker strålmiljö     
 

”Globalt ansvarstagande”  Begränsad klimatpåverkan 
    Skyddande ozonskikt 
    Etiskt och ekologiskt handlande 
 
”God bebyggd miljö”   God bebyggd miljö 
 

 

  

”Hav och inlandsvatten i balans” 

De lokala miljömålen inom ”Hav och inlandsvatten i balans” har fastställts och antagits av 
Trelleborgs Kommunfullmäktige, enligt beslut 27 maj 2013. 

För alla miljökvalitetsmål inom kategorin ”Hav och inlandsvatten i balans”  finns framtagna 
formulerade lokala miljömål för Trelleborgs kommun. De flesta lokala miljömålen har formulerats 
på ett konkret sätt medan andra lokala miljömål har fått en mera övergripande formulering. De 
flesta miljömålen är tidssatta, vanligen till år 2015 eller till år 2020.  

Ett resonemang kring och ett underlag till de föreslagna lokala miljömålen finns att hitta i 
underlagsdokumentet. Underlagsdokumentets funktion är att ge en avgränsad nulägesbild för 
Trelleborgs kommun inom vart och ett miljökvalitetsmål. 
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Den befintliga underlagsinformationen som vid ett tidigare skede tagits fram av kommunen kring 
de aktuella miljökvalitetsmålen på ett lokalt plan, har uppdaterats, analyserats och aktualiserats. 
Inaktuell information har strukits och viktig ny information har arbetats in i underlagsdokumentet. 

Arbetet med framtagning av underlagsdokumentationen samt formulering av föreslagna lokala 
miljömål har skett i en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från avdelningen för Hållbar 
utveckling, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid behov har specialkompetens tillfrågats 
förvaltningsöverskridande.  

Miljömålsprogrammet sträcker sig fram till år 2020. Flertalet av de lokala miljömålen är mätbara 
och tidssatta redan till år 2015. Detta gör att det är mycket lämpligt att efter år 2015 göra en 
lägesavstämning, för att se hur långt kommunen kommit i arbetet med att nå målen. Efter år 2020 
görs en total utvärdering av hela Trelleborgs kommuns miljömålsprogram. 

Miljömålens underlagsdokument och Trelleborgs kommuns antagna lokala miljömål finns 
tillgängliga på kommunens hemsida varifrån de även kan laddas ner. 

 

 

Matilda Gradin, Annika Hansson, 
Ellinor Tjernström och Maria Adolfsson m.fl. 

Hållbar Utveckling 
Samhällsbyggnadsförvaltningen    
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Hav i balans och en  
levande kust 

 
 

 
 

 

Riksdagens definition 
Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska 
mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, 
upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, 
kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska 
skyddas mot ingrepp och andra störningar.  

Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation. 
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Miljömålsprogram 2013 – 2020 
 

LOKALA MILJÖMÅL 
Hav i balans och en levande kust 

 

1 – Trelleborgs kommun ska ha en integrerad kustzonsförvaltning i fokus 
Trelleborgs kommun ska samverka både externt och internt med gemensamma strategier för en 
hållbar förvaltning av Trelleborgs kustzon genom en ”integrerad kustzonsförvaltning”. Se sida 13. 

2 – Marina miljöer med höga värden ska skyddas och kustens kulturarv ska bevaras 
Till år 2015 ska en kartläggning och en strategi tas fram som belyser hur kustens värdefulla marina 
miljöer och kustens natur- och kulturmiljövärden ska bevaras och brukas hållbart. Till år 2020 ska 
ett långsiktligt skydd finnas för marina miljöer och kustområden med höga värden. Se sida 14. 
 
3 – Marint övervakningsprogram med helhetsgrepp ska införas 
Trelleborgs marina miljöer, kust och vattendrag, ska till år 2020 omfattas av ett marint 
övervakningsprogram med helhetsgrepp, för att tydliggöra effekterna i vattendrag och i havet av 
olika åtgärder och skötselmetoder på land. Se sida 18. 

4 – Åtgärdsprogram för hotade arter och habitat ska genomföras 
De åtgärdsprogram för hotade arter och habitat som är relevanta för kommunens marina miljöer 
och natur i kustzonen ska genomföras senast år 2015. Se sida 18. 

5 – Kuststräckan ska ha god tillgänglighet och hög rekreativ kvalitet 
Trelleborgs kommuns kust- och strandsträcka ska erbjuda värden för rekreation och friluftsliv av 
hög kvalitet. Hänsyn ska tas till naturområdens störningskänslighet. Se sida 19. 

6 – Störning från buller i viktiga kustområden ska vara försumbar  
Buller och andra störningar från båttrafik inom kustområden ska vara försumbara inom områden 
som är viktiga för rekreation eller har särskilt höga naturvärden. Se sida 20.  

7 – Trelleborgs kommun ska ha ett hållbart kustfiske med levande fiskelägen 
Trelleborgs kommun ska ha ett hållbart kustfiske med levande fiskelägen. Åtgärder för att gynna 
detta ska vidtas vid fiskelägen. Se sida 20.  

8 – Småbåtshamnar ska hålla hög kvalitet  
Trelleborgs kommuns småbåtshamnar i Skåre, Gislöv och Smygehamn ska hålla hög kvalitet 
motsvarande kraven för Blå Flagg. Minst en hamn ska ha Blå Flagg hissad till sommaren 2015 och 
samtliga småbåtshamnar ska ha ”Blå Flagg” hissad till sommaren 2020. Se sida 23.   

9 – Badstränder ska hålla hög rekreativ kvalitet 
Trelleborgs kommuns badstränder ska hålla en hög rekreativ kvalitet och erbjuda badvatten som 
uppfyller gällande riktvärden. Minst en offentlig badstrand ska senast till år 2020 vara anpassad 
och tillgänglig för besökare med funktionsnedsättning. Se sida 23.  

10 – Utsläpp av olja och kemikalier i havet från fartyg och hamnar ska minimeras 
Utsläppen av olja och andra utsläpp från fartyg och hamnar ska minimeras. En strategi för detta ska 
tas fram till år 2015 och till år 2020 ska strategin vara genomförd. Se sida 25. 
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Hur mår Östersjön?  
 
Haven täcker 71 % av jordens yta. Det är det största ekosystemet med ett varierat liv där cirka 
160 000 hittills kända djurarter har sin hemvist. Östersjön är i jämförelse med de stora världshaven 
ett mycket litet innanhav med bräckt vatten och få arter. Decennier av utsläpp av näringsämnen 
och gifter från såväl land som luft har kraftigt påverkat Östersjön och dess ekologi. Det alltför stora 
uttaget av fisk är ett annat exempel på mänskliga aktiviteter som förändrat ekosystemets balans 
med minskad produktion som följd. Havets tillstånd beräknas vara oförändrat eller sämre i 
framtiden om inte starka åtgärder sätts in.  
  
Klimatförändringar förväntas påverka Östersjön negativt. Stigande temperatur i atmosfären ökar 
också temperaturen i havet vilket ger förändrade förutsättningar för ekosystemets struktur. 
Förändringar i vattentemperaturer och salthalter påverkar framför allt artsammansättningen av 
växtplankton. Eftersom dessa utgör basen för hela näringskedjan i havet, kan nya förutsättningar 
resultera i stora förändringar för livet i Östersjön. Den ökade mängden nederbörd som förväntas 
kommer även öka läckaget av näringsämnen från land. Kombinationen med höga näringshalter och 
högre vattentemperaturer gynnar snabbväxande fintrådiga alger i grunda havsområden vilket har 
stor negativ påverkan på kustnära produktionsbottnar. 
 
Östersjön ägs av alla och ingen. Samtidigt som många hävdar rätten till havets resurser är det idag 
ingen som tar det yttersta samlade ansvaret. Sedan 2011 finns det en ny myndighet i Sverige, Havs- 
och vattenmyndigheten (HaV), som har ansvar för vattendrag, sjöar och haven. EU- är den 
samordnande kraften på internationell nivå för Östersjön men alla länder kring Östersjön är även 
med i Helsingforskommissionen (HELCOM) där gemensamma förhållningsregler och åtgärder 
ständigt diskuteras.  
 

Östersjöns geologi och oceanografi 

Östersjön är ett relativt ungt hav, runt 7 000 år gammalt. Havet bildades efter den senaste istiden 
när isen drog sig undan. Till en början var Östersjön ett limniskt innanhav, men efter en tid 
skapades formades det till vad vi har idag, världens näst största brackvattenshav. På grund av den 
långa vattenomsättningstiden och de starka skiktningarna mellan sött, bräckt och salt vatten är det 
mycket känsligt för yttre påverkan. Det som släpps ut i Östersjön stannar kvar långt in i framtiden. 
Omloppstiden för vattnet i Östersjön är mycket lång. Det tar cirka 35 år innan vattnet i havet har 
bytts ut och i djuphålorna där det tyngre saltvattnet lägger sig kan det dröja flera decennier mellan 
tillfällena då syresatt, saltvatten kan tränga in genom sunden. Detta gör att det nästan alltid är 
permanent syrefritt i de djupare, saltare delarna i havet.   Östersjön är ett relativt grunt hav, det 
djupaste området är Landsortsdjupet på 459 m. Medeldjupet är dock betydligt grundare, ca 55 
meter, vilket kan jämföras med Atlantens medeldjup, 3 926 meter. 

Biologi och ekologi i Östersjön 

Djur och växtarter i Östersjön lever på gränsen för den salthalt de klarar av. Antingen med en för 
hög salthalt (sötvattensarter) eller för låg salthalt (marina arter). Detta skapar en stress för 
organismen som måste lägga mycket energi på att ha rätt saltbalans i kroppen. Individer av en art i 
Östersjön är därför ofta mindre i storlek än individer av samma art på västkusten då mer energi går 
åt till att hålla saltbalansen istället för att kunna växa sig större. Stressen gör också organismer i 
Östersjön känsligare för ytterligare påverkan från exempelvis giftutsläpp eller 
temperaturförändringar. Endast några få arter är specifikt anpassade till brackvatten. Det finns 
omkring 144 fiskarter i Östersjön, varav 97 är saltvattensarter, 40 är sötvattensarter och 7 är arter 
som vandrar mellan söt- och saltvatten. Detta kan jämföras med Kattegatt där det finns ca 830 
fiskarter och Skagerak med sina ca 1 500 fiskarter. De få arter som finns i Östersjön är starkt 
beroende av varandra i den näringsväv som under de senaste 7000 åren har skapat de ekosystem 
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som finns idag. Det räcker att en art påverkas negativt eller positivt av yttre faktorer för att de kan 
ha direkt effekt på hela ekosystemet och de ekosystemtjänster det förser samhället med.  
 
För att ge ett exempel på Östersjöns känsliga ekosystem kan Östersjötorsken nämnas. De 
populationer som lever i Östersjön idag har anpassat sig till Östersjöns brackvatten, halokliner 
(horisontella språngskiktet mellan lättare sötvatten och tyngre saltvatten) och hydrologi under flera 
tusen år. De skiljer sig nu markant från Västerhavstorsken på ett flertal livsavgörande punkter. På 
1960-talet visade forskare att Östersjötorsken hade en annan blodtyp än Västerhavstorken och idag 
har DNA-uppsättningen från olika populationer av torsk undersökts som visar på mycket stora 
förändringar. Dessa olikheter uppstår när populationerna är geografiskt åtskilda och inte kan 
fortplanta sig med varandra under en mycket lång tid. Exempelvis leker Östersjötorsken på 
sommaren jämfört med Västerhavstorsken som leker på vintern. Östersjötorsken har även ägg 
som flyter vid lägre salthalt. Detta förhindrar att äggen landar på de syrefria bottnar som är vanligt 
förekommande i Östersjön. Dessa anpassningar har tagit lång tid och det är därför viktigt att vi 
bevarar den population som anpassat sig till just dessa förhållanden. Om Östersjötorsken skulle 
försvinna kan inte västerhavstorsken ersätta beståndet, inte på ett par tusen år.  
 

Östersjöns stora avrinningsområde 

Östersjöns avrinningsområde kommer från 13 länder 
som bildar en yta, flera gånger större än Östersjön. Det 
bor cirka 85 miljoner människor i området och det finns 
fler än 200 stora floder, älvar och andra vattendrag som 
tillför havet sötvatten, näringsämnen och föroreningar. 
Alla kommuner och regioner som ligger inom Östersjöns 
avrinningsområde har ett stort ansvar, däribland 
Trelleborgs kommun.  
 
Fosforhalterna har ökat i Bottenhavet och egentliga 
Östersjön de senaste 20 åren. Samtidigt är utbredningen 
av döda bottnar och syrenivåerna i bottenvattnet i 
utsjöområdena de sämsta sedan 1960-talet. Detta beror 
på de höga näringshalterna som ökar produktionen av 
alger. Då algerna dör sjunker de ner till bottnen där de 
bryts ner. Nedbrytningen är en syrekrävande process och 
då det råder en stark haloklin mellan sött och salt vatten 
blandar sig inte det syrerika ytvattnet med bottenvattnet. 
Det enda sättet nytt syrerikt vatten kan nå bottnen är om 
det kommer in syrerikt tungt saltvatten från Kattegatt. 
Det kan dröja decennier innan väderförhållandena blir de 
rätta för att pressa in större mängder syrerikt saltvatten genom det grunda sunden mellan 
Danmark och Sverige. Det är nu länge sedan syresatt saltvatten kom in i Östersjön i större volymer 
vilket, tillsammans med den fortsatt höga belastningen av organiskt material, gör syresituationen i 
bottenvattnet till den sämsta på 50 år.  
 

Miljögifter i Östersjön 

Eftersom vattnet i Östersjön har så lång omloppstid stannar även de miljögifter vi släpper ut kvar 
länge och påverkar ekosystemet i vår närhet. Utsläppen av kvicksilver, DDT, dioxin och PCB har 
minskat sedan 70-talets men koncentrationen i organismer i Östersjön är fortsatt höga. Andra 
miljögifter, som sannolikt påverkar växt och djurlivet mycket negativt, har tillkommit. Halterna av 
bromerade flamskyddsmedel var som störst under 90-talet men minskar nu stadigt i takt med 
hårdare restriktioner om användning från staten och EU. Det nya ämnet som det talas om, och som 
finns i oroande mängd i sillgrissleägg, är PFOS. PFOS är ett mycket svårnedbrytbart organiskt 
fluorerande ämne som används för att impregnera i textilier och andra material då det är både fett- 

Bild 1.  Östersjöns avrinningsområde. 
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och vattenavstötande. Effekterna av dessa miljögifter är svåra att urskilja på kort sikt och när de 
väl syns kan läget redan vara akut. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

Bild 2.  Bryggan vid Skåre badplats. Foto: Matilda Gradin. 
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Trelleborgs kommun - en del av Östersjön 
 
Trelleborgs kommun avvattnas till Östersjön genom sex avrinningsområden med en total 
avvattningsyta av 258 km2. Dessa åar är; Albäcksån, Ståstorpsån, Dalköpingeån, Gislövsån, Äspöån 
och Tullstorpsån. Mindre delar av kommunen avvattnas i norr genom Segeåns vattensystem, i 
väster genom bl.a. Bernstorpsbäcken och i öster genom Vemmenhögsån och Dybäcksån, (se karta). 
Övriga områden längs kusten avvattnas via diken ut i Östersjön, eller via dagvattensystem. 
 
Kusten utgör gränsen mellan hav och land och den biologiska mångfalden i kustområden är mycket 
hög eftersom där finns många olika levnadsmiljöer, habitat, att nyttja. Även många arter, som 
normalt lever ute till havs, är beroende av de grunda kustområdena som barnkammare eller 
skafferi.  
 
Mänsklig närvaro i kustnära områden har ökat och vi påverkar ständigt kustområdena fysiskt 
genom vägbyggen och bebyggelse, badplatser, småbåtshamnar, fritidshusområden, kustnära 
industriverksamhet, avloppsreningsverk, fartygstrafik, o.s.v. Förutom den direkt fysiska påverkan 
av byggen och förändringar av kustlinjen, medför våra aktiviteter på land och i kustområdena 
utsläpp av näringsämnen och gifter. 
 

 
Karta 1.  Trelleborgs kommun avvattnas till Östersjön i söder genom avrinningsområden med en total 
avvattningsyta av 258 km2. Dessa är Albäcksån, Ståstorpsån, Dalköpingeån, Gislövsån, Äspöån och 
Tullstorpsån. 

 
Kusten, havet och det strandnära boendet är starka attraktionsfaktorer som gör att många väljer att 
bo i Trelleborgs kommun. Kuststräckan är 35 km lång och varieras med bebyggelse, jordbruk, fiske, 
strandängar, naturvårdsområden, friluftsområden, kulturmiljö och hamnar. Hela kuststräckan för 
Trelleborgs kommun är av Riksintresse för kustzonen. Området sträcker sig ca 2-5 km in på land 
och ca 6 km ut i havet. Riksintresse för kustzonen, 4 kapitlet 4 § miljöbalken, syftar till att skydda 
karaktären på områden som har särskilt intresse för en stor allmänhets rekreationsaktiviteter. 
 
Trelleborgskusten domineras av långgrunda bottnar. Från kusten och ca 200 meter ut till havs 
råder ett djup av 0-6 meter och från ca 400 till 4 000 meter ut från kusten råder ett djup av 6-20 
meter. De grunda bottnarna är ett mycket viktigt område för marina djur och växter. 
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Integrerad kustzonsförvaltning 
 
Integrerad kustzonsförvaltning (Integrated Costal Zone Management, ICZM) är en arbetsmetod för 
att på ett bästa sätt kunna hantera frågor som berör kustzonen. Metoden omfattar alla aspekter i 
och kring kustzonen och syftet med integrerad kustzonsförvaltning är att uppnå en hållbar 
utveckling och en hållbar förvaltning i hela kustzonen. Exempel på frågor som alla berör 
verksamheter inom kustområdet är turism, boende och stadsplanering, förvaltning av 
naturområden, jordbruksfrågor m.fl. Genom att arbeta med integrerad kustzonsförvaltning 
behandlar man fler än en fråga i taget för att få en helhetslösning på flera problem samtidigt.  
 
Redan 2002 formulerade EU nedan följande åtta grundprinciper som arbete med integrerad 
kustzonsförvaltning bör följa.  
 

● Brett holistiskt perspektiv. Man ska se kustzonen som en helhet som hanteras med ett 
brett perspektiv i varje unik delfråga. 

● Långsiktligt perspektiv. De beslut som tas i dag får inte omöjliggöra andra lämpliga 
alternativ för framtiden. 

● Adaptiv förvaltning under en successiv process. Förvaltningen av kustzonen måste 
anpassa sig till de förutsättningar som gäller på plats och denna anpassning måste ske 
fortlöpande med senast tillgängliga information som utgångspunkt. Både vetenskaplig 
information från smal forskning till traditionell praktisk kunskap från ortsbygder ska 
användas. 

● Se och reflektera över lokala särdrag. Alla orter har sina speciella kvaliteter och dessa 
bör förtydligas och förstärkas, kanske behövs specifika juridiska skydd för framtiden. 

● Se och arbeta med de naturliga processer som råder. Naturliga processer i kustzonen 
som är särskilt relevanta för Sveriges sydkust är bland annat erosion av stränder, då 
material tas från ett ställe för att avsättas på ett annat. En annan naturlig process är arters 
vandring till för dem mera gynnsamma miljöer till exempel i samband med en eventuell 
havsnivåhöjning. 

● Aktivt och brett deltagande i planeringsfrågor. Samtliga berörda parter både internt i 
den kommunala organisationen och externt ska engageras i frågor som berör planering i 
och kring kustzonen. 

● Stöd och engagemang från samtliga berörda förvaltningsorgan. För att en integrerad 
kustzonsförvaltning ska fungera behöver strategin ett brett stöd och ett aktivt engagemang 
från samtliga berörda kommunala förvaltningar.  

● Flera olika verktyg ska kombineras och användas i förvaltningen av kustzonen. För 
att lyckas med det holistiska synsättet behöver ett flertal olika verktyg användas. Exempel 
på verktyg är på förhand bestämda resultatindikatorer vid utvärderingsarbeten samt ett 
aktivt användande och inhämtande av olika former av vetenskaplig information och data.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 3.  Sensommardag mellan Böste och Smygehuk. Foto: Maria Adolfsson. 
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Höga natur- och kulturmiljövärden  
 
Hela Trelleborg kommuns kust är utpekat som riksintresse för kustzonen. Riksintressen pekas ut i 
miljöbalkens tredje och fjärde kapitel och innebär att området är särskilt värdefullt för hela Sverige. 
Det finns även stora arealer som är utpekade som riksintresse för yrkesfisket samt som 
Riksintresse för naturvård. 

Marina skyddsvärda naturtyper i Trelleborg 

Ett delmål i det nationella programmet för Hav i balans och levande kust och skärgård var att det 
2010 skulle finnas 26 marina reservat i Sverige. Det uppnåddes precis och ett flertal marina 
områden är på gånga att skyddas som reservat. Under 2009 bildades 6 marina reservat och 258 på 
land. Få av de marina reservaten är bildade av kommuner.  
 
Skyddsvärda naturtyper i Trelleborgs kommun är framför allt ålgräsängar, blåstångsskogar och 
grunda sandbottnar. Dessa habitat är mycket produktiva och utgör uppväxtplats för de flesta 
kommersiella fiskarter som fiskas i Östersjön. Fysiska störningar som exempel exploatering nära 
kusten, förändring av kustlinjen i form av pirar och muddring kan förändra förutsättningarna på 
havsbottnen. Även diffus påverkan, exempelvis näringsläckage påverkar vattenkvalitén. 
Långsiktigt skydd för marina områden är därför av största vikt för att skydda de habitat som finns 
inom kommunens havsområde och säkra produktionen av ekosystemtjänster.  
 
Ett område som är aktuella att skyddas är kuststräckan mellan Stavstensudde och Fredshög och ca 
2 km ut i havet, i Trelleborgs kommun. Efter inventeringar i samband med projektet Kretsloppet 
sommaren 2009 väcktes planerna på att bilda ett marint reservat i området. Vidare undersökningar 
har fastställt att det i området finns mycket välmående och stora arealer av det internationellt sett 
skyddsvärda habitatet ålgräsängar. Det finns även bestånd av blåstång varvat med öppna sand- och 
kalkstensgrusgläntor som tillsammans med ålgräsängarna ger grund för en ovanligt diversifierad 
biologisk mångfald. Området har också stora kulturella och geologiska värden som i kombination 
med de marina värdena gör det till en mycket speciell plats. Kunskapen om marina naturtyper 
längs kusten behöver förbättras för att ge en enhetlig bild av hur stora arealerna av naturtyper, 
exempelvis ålgräs som finns inom kommunens gränser. 
 
 
 

Bild 4. Ålgräs, sågtång och blåstång utanför Skåre skansar. Foto: Niklas Sjöberg. 
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Natur- och kulturmiljövärden vid Trelleborgs kust 
Karta 2 och 3.  Utpekade områden av riksintresse i Trelleborgs kommun.  
I den västra delen av kommunen, inom den röda ringen på kartan,  
pågår ett arbete för att bilda ett marint naturreservat. 
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Trelleborgs kommun har en mycket vacker kuststräcka. Den är också unik, i så måtto att man 
längs hela kusten kommer mycket nära havet och ser och upplever kustmiljön och Östersjön 
mycket påtagligt. Landsvägen löper på den gamla Järavallen, än genom landsbygd, än genom gamla 
fiskelägen. Även inne i Trelleborg stad löper stadens huvudgata fortfarande på denna gamla 
strandvall. 
 
Längs den västra delen av kusten finns våtmarker och saltpåverkade strandängar. I området 
återfinns bl.a. praktnejlika, som i Artdatabankens nationella rödlista är klassad som starkt hotad. 
Den växer på Trelleborgs golfklubbs golfbana, där den har sin största utbredning i landet. Det är 
golfklubben som står för skötseln av området enligt en speciellt framtagen skötselplan. Området är 
också populärt som häcknings- och rastplast för fåglar där man bl. a. kan få se småtärna (Sterna 
albifrons), Trelleborgs kommunfågel.  
 
På östra sidan om Trelleborg, runt Gislövsåns gamla åfåra finns kärrrmarker, fuktängar, 
kalkfuktäng och torrängar. Dessa utgör tillsamman naturreservatet Dalköpinge Ängar och 
innehåller ett stort antal sällsynta växter och djur. Området är lättillgängligt och viktigt som 
rekreationsområde i kommunen. Man kan även återfinna fornlämningen Lübeckerkapellet i 
området. 
 
Lite längre österut längs kusten ligger Sveriges sydligaste udde, Smygehuk. Strax norr om hamnen 
finns en gammal, nedlagd grustäkt som utvecklats till ett artrikt kärr, Smyge kärr. Där kan man 
finna bl.a. majnycklar (Dactylorhiza majalis), större- och mindre vattensalamander (Triturus 
cristatus, Lissotriton vulgaris) och strandpadda (Bufo calamita). I området väster om Smygehamn 
finns även en population av huggorm (Vipera berus), som har varit föremål för återkommande 
vetenskapliga studier under mer än 20 år eftersom individerna p.g.a. total isolering från andra 
huggormspopulationer har en unik genuppsättning. 
 
Vid Äspöholm, öster om Äspöån finns vackra strandhedar och ängar. Området är skyddsvärt med 
höga naturvärden. Här finns en rik flora och insektsfauna, som bör undersökas ytterligare. 
Äspöholm är lättillgängligt och lämpar sig mycket väl för tätortsnära rekreation och friluftsliv.  
 
Ytterligare österut längs kusten ligger Beddinge strand. Denna del av kusten är relativt tätbebyggd 
men här finns också vackra områden längs stranden som till exempel Beddinge strandhed som är 
skyddat som naturreservat och naturområdet vid Pärlan som har också har en karaktär av 
strandhed intill vildare högväxta skogspartier.  
 
Nära gränsen mot Skurups kommun vid Skateholm ligger Fårabackarna, ett kommunalt 
naturreservat. Det är en värdefull strandhed på 4 hektars areal med en slitstark ljungmatta. Till 
strandhedens flora hör bl.a. den fridlysta fältsippan (Pulsatilla pratensis), och i de fuktigare 
partierna kan man finna ljungögontröst (Euphrasia micrantha), som klassats till sårbar enligt den 
nationella rödlistan. I området förekommer även fältpiplärka (Anthus campestris) och smaragdgrön 
lundmätare (Hemistola chrysoprasaria), vilka båda klassas som starkt hotade arter. Området är 
dessutom en väl bevarad rest av den gamla utmarken. 

Trelleborgskustens kulturarv – en intressant historia  

Söderslätt är en mycket gammal kulturbygd, med bosättningar från varje del av forntiden. De allra 
äldsta lämningarna av mänsklig verksamhet har påträffats i Skateholm. För 7 000 år sedan fanns 
där en lagun med ett band av öar och sandrevlar som gav skydd mot havet. Befolkningen livnärde 
sig av vad kustzonen gav, framförallt i form av fisk, växter och bär. På grund av landhöjningen 
ligger dessa forna boplatser idag ca 500 meter inåt land. Även från andra delar av forntiden finns 
lämningar längs kuststräckan, bl.a. en hel del bronsåldershögar och det stora Albäcksgravfältet som 
med sin mängd av småhögar är en representant för järnålderns begravningsformer. 
 
Riktigt kustnära bosättningar verkar det däremot inte ha funnits så många. En sådan låg dock 
utmed den förut nämnda Järavallen, mitt inne i nuvarande Trelleborg. Den bosättningen tar sin 
början i 600-talet och kom att sträcka sig ca 800 meter i öst-västlig riktning. Kring år 900 flyttade 
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befolkningen någon eller några kilometrar inåt land och vid den forna boplatsen uppfördes i stället 
en ringborg av s.k. Trelleborgstyp. Borgen blev inte långlivad – inga spår av bebyggelse finns från 
1000- och 1100-talen. Först under 1200-talet återbebyggdes området och Trelleborgs stad grundas. 
 
Det har funnits ytterligare en vikingatida kustbosättning i kommunen som man känner till. Den 
har legat strax öster om Böste och avtecknar sig gynnsamma år med tydliga s.k. crop-marks, vilket 
innebär att man ser de tydliga spåren efter grophus och liknande i den växande grödans 
växtutbredning. Även avseende denna bosättning ersattes den vikingatida bebyggelsen av byar 
som förlades längre inåt land. Kanhända ansågs kusten inte säker att bebo under 1000-1100-talen. 
 
En helt annan typ av fornlämning är Skåre Skansar, en försvarsanläggning med rötter troligen 
redan i danskt 1600-tal, och sedan utbyggt av svenskarna under 1700-talet. Skansarna ingår i det 
system av skansar som Magnus Stenbock anlade längs väst- och sydkusten och anläggningen är 
fortfarande ett tydligt och talande exempel på äldre försvarsmetoder. Betydligt yngre är 
fortifikationerna som ingick i den s.k. Per-Albinlinjen. Dessa fort, byggda i all hast under de första 
åren av andra världskriget, täcker i princip hela kuststräckan. Från 1950-talet och in på 1970-talet 
moderniserades och byggdes detta försvarssystem sedan ut och utgör idag en viktig del av vårt 
kulturarv. Utpekade som särskilt värda att bevara är de värn som ligger mellan Kämpinge (Vellinge 
kommun) och Albäck, samt värnen vid hamnen i Smyge. 
 

Bild 5.  Stormande hav utanför Pärlan i Beddingestrand. Foto: Maria Adolfsson. 
 
Kusten har således inte alltid varit lockande för bebyggelse. Flera fiskeläger blomstrade visserligen 
under medeltiden, då sillen gick till med besked, men föll sedan tillbaka i relativ glömska. 
Fiskelägen som Beddinge, Smyge, Böste, Gislöv och Skåre har alla rymt en knapp handfull hus 
under 1500- och 1600-talen och befolkades inte på allvar igen förrän under 1800-talet, med det då 
rådande stora befolkningsöverskottet. Det var de mindre bemedlade invånarna som blev fiskare 
och tvingades leva en utsatt och vindpinad tillvaro. Även fiskelägena som sådana hade en hierarki. 
De sämst ställda bodde närmast havet, allra mest utsatta för storm och oväder. Idag är det tvärtom, 
med välisolerade hus och en annan tillgång på värmekällor, är det istället stor efterfrågan på 
strandtomter längs hela kusten. Den traditionella bebyggelsen och strukturen i lägena är 
synnerligen värdefull. 
 
En annan typ av bebyggelse som tillkommit under 1900-talet är sommarstugeområdena med sin 
karakteristiska trähusbebyggelse, med tillhörande trädgårdar och inhägnader av enklare karaktär. 
Stora delar av såväl Beddinge som Simremarken bestod ursprungligen av sommarstugor. Här finns 
idag både åretrunt- och fritidsbebyggelse. Beddinge, med såväl äldre som nyare fiskeläge, rymmer 
en del fiskarestugor från 1700-talet, byggda i flinta. Det var först på 1940-talet som området 
började styckas upp till fritidstomter. Flera av de äldre sommarhusen är fortfarande välbevarade. 
Ett yngre sommarstugområde från slutet av 1950-tal till början av 1960-tal ligger väster om Böste 
och även här smyger sig åretruntbebyggelsen in. Böste läge, med sin gamla genuina 
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fiskarbebyggelse, skyddas av områdesbestämmelser och i övriga bebyggelseområden finns det 
detaljplaner med olika skyddsbestämmelser för den äldre bebyggelsen. Områden som dessa, börjar 
dock alltmer att övergå till förortsmiljöer med mer pretentiösa villatomter och trenden de senaste 
åren är att allt fler fritidshus omvandlas till åretruntboende. Den genuina bebyggelsen i fiskelägena 
har stora värden och är därför viktig att bevara.  
 

Marin miljöövervakning 
 
Marin miljöövervakning är viktig eftersom det ger indikationer på hur tillståndet i havet försämras 
eller förbättras över tiden. Sydkustens Vattenvårdsförbund har sedan 1993 kontinuerligt 
genomfört analyser och mätningar i den marina miljön för att analysera sydkustens vattenstatus. 
Från väster till öster samarbetar Vellinge, Trelleborg, Skurup och Ystad tillsammans med företag 
för att kontrollera tillstånd och följa upp förändringar som sker i Östersjöns kustvatten. Vid 
regelbundna provtagningar undersöks fosfor- och kvävehalter, temperatur, salthalt, 
syrgasförhållanden samt strömhastighet och strömriktning. Djuputbredning för ålgräsängar och 
makroalger och täckningsgrad av fintrådiga alger och mängd av växt och djurplankton analyseras. 
Mindre djur som lever i och på havsbotten undersöks också under sommarhalvåret. 
Miljöövervakningen ger en generell bild av sydkustens miljötillstånd och vattenstatus. För att 
upptäcka mer lokala förändringar krävs utökade provtagningspunkter längs kusten. Exempelvis 
kan övervakning även ske strax utanför åmynningarna för att man ska kunna se ekologiska 
förändringar till följd av positiva eller negativa åtgärder gjorda på land i åarnas avrinningsområden.  

 

Åtgärdsprogram för hotade arter och habitat  
 
Ett åtgärdsprogram för en hotad art är ett vägledande dokument, som fastställs av 
Naturvårdsverket eller Havs- och vattenmyndigheten. Naturvårdsverket och HaV beslutar vilka 
arter som ska få åtgärdsprogram, och länsstyrelserna tar fram programmen. Många av de hotade 
arterna finns bara kvar på några få ställen i landet och varje länsstyrelse får huvudansvar för vissa 
arter som finns i deras län. Programmen tas fram i samverkan med andra myndigheter och aktörer, 
exempelvis ArtDatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet som har en viktig roll med sin 
kunskap om hotade arter. Ett åtgärdsprogram ska innehålla en översikt av de kunskaper som finns 
om den hotade arten/artgruppen/naturtypen i fråga. Sedan formuleras vilka åtgärder som behövs 
sättas in för att den ska kunna bevaras och vem som har ansvaret för åtgärderna. En finansierings 
och utvärderingsplan läggs upp för att arbetet ska bli långsiktigt.  

Åtgärdsprogram i Skåne län som är aktuella för Trelleborgs kommuns 
kustzon 

Habitatet rikkärr är enligt Naturvårdsverket ett hotat habitat och det finns ett åtgärdsprogram för 
att bevara de rikkärr som finns. I Trelleborgs kommun finns ett rikkärr, Smyge kärr. I området 
finns ytterligare två arter som anses som starkt hotade och som har utformade åtgärdsprogram; 
strandpadda (tidigare kallad stinkpadda) och större vattensalamander. Ytterligare arter som det 
redan finns framtagna åtgärdsprogram och som finns i Trelleborgs kommuns kustzon är kornsparv 
som häckar på jordbruksmark vid kusten i Skåre och tumlare som tidvis kan vistas i kommunens 
havsområde. Dessa åtgärdsprogram ansvarar länsstyrelsen i Skåne län för och program för fler 
hotade arter/artgrupper/naturtyper tas fram efter hand.    



 
 

19 
 
 

Tillgänglig kuststräcka för god 
rekreation och ett rikt friluftsliv 
 
Kusten är en stor tillgång, som rymmer värdefulla 
naturmiljöer och erbjuder friluftsliv i Trelleborgs 
kommun. Därtill har kuststräckan en enorm betydelse  
som attraktionskraft för såväl turismen som för 
kommuninvånaren. Det finns t.ex. fina sandstränder, 
strandängar, fiskelägen och pittoreska byar med 
intressanta och vackra kyrkor. Den stora attraktionen för 
turism är idag framförallt Smygehuk, Sveriges sydligaste 
udde, men även kusten i övrigt med de små fiskelägena,  
de långa stränderna samt strandhedarna är en stor 
tillgång.  
 

Strandskyddet och allemansrättslig 
tillgång längs stränderna 

Bebyggelse nära stränder innebär inskränkningar i det 
allmänna friluftslivet, minskad möjlighet till rekreation,  
samt negativa konsekvenser för naturmiljön och djur-  
och växtlivet i såväl vattnet som på land. Ofta medför 
bebyggelse även att annan typ av påverkan ökar 
exempelvis i form av anläggande av bryggor, 
båttrafik, muddring, buller, strandmodifieringar 
och utsläpp.  
 
Sedan juni 2009 fick kommunerna ta över en stor 
del av ansvaret för strandskyddet enligt miljöbalkens  
7 kap §§ 15-18. Det innebär att tillsynen för att lagen följs samt dispenser från strandskyddet sköts 
av kommunen. Strandskyddet har två huvudsyften; Trygga tillgången till stränderna för 
allmänheten och att säkerställa goda livsvillkor för växter och djur i strandzonen. Strandskyddet 
sträcker sig från vattenlinjen 100 meter upp på land från åar, sjöar och hav. Detaljplanerat område 
omfattas inte av strandskydd.  
 

Exploatering av kusten längs Trelleborgs Kommun  

I Trelleborgs kommun är bebyggelsetrycket högst längs med kusten och en mycket stor andel av 
befolkningen bor söder om väg 9. Kustremsan är på många ställen mycket smal och det kan vara 
svårt att passera för människor kan även utgöra oöverkomliga hinder för växt och djurliv. 
Dispenser för uppförandet av nya byggnader inom strandskyddat område skall ges mycket 
restriktivt enligt länsstyrelsen som dessutom har överprövningsrätt på, av kommunen, godkända 
dispenser.  
 
Resultaten av klimatförändringar och de förväntade havsnivåhöjningarna kommer strandzonen 
minska. Det är därför nödvändigt att ha marginaler när man gör planer i kustzonen. 

  

 0 - 0,4 st.
 0,4 - 0,8 st.
 0,8 - 1,2 st.
 1,2 - 1,6 st.
 1,6 - 2,0 st.

Karta 4.  Antal nybyggda strandnära 
(inom 100 m) byggnader per 100 km  
havsstrand år 2004. (Standnära 
definieras här som inom 100 m från 
strandkant.) 
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Buller och andra störningar 
 
Mänskliga aktiviteter ovan och i havet genererar oundvikligen ljud i någon form. Det kan vara 
fartygsmotorer, fiskebåtars trålredskap och sonar, militär verksamhet, byggnationer av olika slag 
m.m. Ljudet som skapas påverkar det marina livet i havet. Hörseln är ett viktigt sinne för att 
orientera sig i vattnet. Till skillnad från synen som kan uppfatta många saker på en gång kan det 
akustiska sinnet bara uppfatta en signal åt gången, det högsta. Eftersom många marina djur 
kommunicerar och skapar sig bilder av omgivningen med hjälp av akustiska signaler kan de många 
ljuden från mänsklig aktivitet skapa problem. Det kan t.ex. vara tillfällig eller permanent dövhet, 
skador på hörselorganen, djuren kan komma att undvika platser som annars skulle ha valts som 
födo- eller förökningsplatser, o.s.v.  

Buller i Trelleborgs kustzon 

Idag vet man inte hur situationen ser ut gällande buller i kustzonen inom Trelleborgs kommun. Det 
sker inga mätningar under vattenytan, varken i anslutning till vägar eller hamnar.  
 
Sedan år 2004 är det i Sverige tillåtet att köra vattenskoter i alla allmänna farleder och i områden 
där miljöpåverkan redan är så stor, att skotrarna varken gör till eller från. Det är länsstyrelsen som 
föreskriver tillstånd att köra vattenskoter på speciellt avsedda platser. Körning med vattenskoter i 
de godkända områdena är endast tillåtet under perioden 1 juni till 15 oktober. Inom Trelleborgs 
kommun har Länsstyrelsen i Skåne län godkänt körning av vattenskoter i ett ca 7 km2 stort 
område sydväst om Smygehamn. 
 

Fiskelägen och kustfiske 

Förvaltning av fiskebestånden i Östersjön från 1980-talet till idag 

Förvaltningen av fiskebestånden i Östersjön, i synnerhet vad gäller torsken, har varit bristfällig 
men är bättre idag. 1980-talet var mycket gynnsamt för torkbeståndet i Östersjön och popula-
tionerna var de största på många decennier under ett par år. Den goda lönsamheten medförde att 
yrkesfiket ökade kraftigt. Det kustnära fisket moderniserades och effektiviserades samtidigt som 
trålarna blev fler och fick större kapacitet. Torskbeståndet, till följd av det intensiva fisket, sjönk 
snabbt och i början av 1990-talet fanns en stor överkapacitet inom fiskerinäringen i Östersjön. 
Överkapaciteten som skapades i början av 1990-talet gör att det nu finns ett behov av att förhindra 
ett ohållbart fångstuttag genom reglering av fiskekvoter och internationella lagar.   
 
1994 gick Sverige med i EU och fiskeripolitiken fick därmed underordna sig bestämmelser 
framtagna på ett europeiskt plan istället för nationellt. Därmed omfattas Sverige av CFP – Common 
Fishery Policy, vars regleringar av exempelvis fiskekvoter, är direkt bindande för alla EU-
medlemmar runt Östersjön. Fiskeripolitiken har länge präglats av att tillgodose fiskerinäringens 
intressen. Forskningsrådet ICES – International Council for the Exploration of the Sea, är en 
organisation som löpande följer upp forskning om betydande kommersiella fiskarters bestånd och 
gör beräkningar av populationsstorlek och åldersstruktur. De ger varje år rekommendationer om 
fiskekvoter för att fiskebestånden ska befinna sig inom säkra biologiska gränser, dvs. att det inte 
fiskas upp mer fisk under ett år än vad det rekryteras samt att fisket sker inom rätt ålders- och 
storleksklass. ICES har de senaste åren rekommenderat totalt fiskestopp i Östersjön och 
västerhavet för att torskbestånden ska komma upp i biologiskt säkrade populationsstorlekar. 
Dessa rekommendationer har inte helt följts av EU, de senaste åren har dock torskbeståndet i 
Östersjön ökat något på grund av mindre fiskekvoter, nedskärningar i fiskeflottan, hårdare 
kontroller och dålig lönsamhet. I västerhavet är situationen näst intill akut och stora åtgärder 
behöver sättas in för att inte torskbeståndet ska kollapsa.   
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Fiske i Trelleborgs kommun 

Landningarna (fångst som registreras i hamnen) i Trelleborgs kommuns småbåtshamnar Skåre, 
Gislöv och Smygehamn har minskat de senaste sex åren. I Smygehamn har inga landningar 
rapporterats under 2011. Det är inte bara de yrkesfiskare som har hemmahamn som får landa sin 
fångst i hamnen. Andra, förbipasserande, tillfälligt ankrade fiskare kan landa och registrera sin fisk 
i vilken hamn som helst. Hamnar som har bra strategiskt läge och god service är självklart mer 
populära.  
 
 

 
 Diagram 1.  Landning av fisk i Gislöv, Skåre och Smygehamn under åren 2005-2011. 

 
 
Den fångst som landas i Gislöv, Skåre och Smygehamn har i de flesta fall fiskats med garn men det 
förekommer också fiske med krok efter lax, öring och torsk enstaka ryssjor/fällor. Dessa 
fiskemetoder är skonsamma för havsbotten och har ett relativt litet uttag av fisk. Det är också 
lättare att kontrollera vilken storlek som fångas genom att justera nätmaskorna i fångstredskapen 
än vid till exempel trålning.  
 
 

 
 Diagram 2.  Landning av fisk i Trelleborgs hamn under åren 2005-2011. 

 
Trelleborgs hamn är den enda hamnen som är stor nog och har möjlighet att ta emot trålare. 
Trålning är en mycket effektiv fiskemetod men det är svårt att kontrollera vilka fiskar som fångas 
och vid högre farter minskas trålens maskor vilket gör att olovligt små fiskar kan tas upp.  
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Fritidsfiske 

Fritidsfisket i Skåne karaktäriseras av ett mycket stort och brett utbud av fiskemöjligheter i både 
hav, vattendrag och sjöar. Fritidsfiske förekommer längs med hela kusten samt i vissa vattendrag. 
Tre typer av fritidsfiske dominerar längs Trelleborgskusten. Det är sportfiske efter havsöring 
(Salmo trutta), fritidsfiske med nät samt en horngäddetävling (efter Belone belone), som årligen 
arrangeras i kommunen. 

Fredningsområden 

Inom ett vattenområde där skyddsvärda fiskarter leker eller uppehåller sig eller som används som 
vandringsled, för en tid av högst tio år i taget, tilldelas status som fredningsområde. Trelleborgs 
kommun har fem fredningsområden för fisk. Dessa är utloppen från: Albäcken/Albäcksån, 
Ståstorpsån, Dalköpingeån, Sänkebäcken/Äspöån samt Skateholmsån/Tullstorpsån. 

Bilder 6, 7 och 8.  Fiskelägen förr och nu. Gislövs hamn och Äspöholms strandhed. Foto: Maria Adolfsson. 
Tullstorpsåns utlopp i havet är ett fredningsområde för fisk. Foto: Johnny Carlsson. 
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Blå flagg i småbåtshamnar och badstränder av god 
kvalitet 

Småbåtshamnar 

Trelleborgs kommun har fyra småbåtshamnar: Smygehamn, Gislövs läge, Skåre läge och Västra 
småbåtshamnen. Skåre läge är den hamn i Trelleborgs kommun som ligger allra längst västerut. 
Hamnen har fortfarande ett par aktiva yrkesfiskare och har, tillsammans med Gislövs läge och 
Smygehamn, fått EU-stöd ur Fonden för fiskets utveckling, till förmån för det kustnära småskaliga 
yrkesfisket. Gislövs läge stod färdigt redan år 1929 och är den största och mest populära hamnen 
för fritidsbåtar. Sommaren 2000 utmärktes Gislövs hamn med s.k. Blå Flagg men i dag har hamnen 
förlorat flaggan. Smygehamn är en småbåtshamn och ett populärt turistmål vid Smygehuk, 
Sveriges sydligaste udde. Hamnen var tidigare ett kalkbrott men ombyggdes sedermera till en av 
kommunens tre gästhamnar.  

Blå flagg – Kriterier för hamnar och stränder 

Blå Flagg är en internationell miljöutmärkelse som beviljas till badplatser och småbåtshamnar som 
uppfyller vissa kriterier som rör vattenkvalitet, säkerhet, service och miljöinformation. Gemensamt 
för alla blåflaggade hamnar och stränder är att de är välskötta, rena och säkra. Blå Flagg- hamnar 
måste ha en hög säkerhetsstandard, god service och vattnet ska vara rent och fritt från skräp. 
Orent avloppsvatten får inte släppas ut i hamnen. Miljöstation måste finnas och hamnen ska vara 
säker och ha livräddningsutrustning. Dessutom måste information finnas om närliggande känsliga 
naturområden. Blå flagg- stränder måste ha rent, badbart vatten och vattenprover måste tas 
regelbundet. Säkerhetskraven kräver tillgång till livräddningsutrustning och nödtelefon om inte 
livräddare finns på plats. Stränderna ska vara tillgängliga för alla. Stranden måste hållas ren och 
snygg och det ska finnas information om känsliga naturområden i närheten. Blå flagg sköts av 
Foundation for Environmental Education (FEE) som är en internationellt övergripande 
organisation.  

Badplatser 

Sveriges sydkusts vackra vita sandstränder inbjuder till ett fantastiskt friluftsliv med sköna 
badupplevelser. I Trelleborgs kommun finns nio allmänna badplatser. Det är viktigt att det finns 
tillgänglighetsanpassade badplatser för att badupplevelser ska vara möjliga att njuta av för alla. På 
samtliga badplatser i kommunen bör tillgängligheten ses över.  
 
Vattenprovtagningar genomförs löpande under sommartid vid sex av de allmänna badplatserna. 
Både EU-direktiv och Naturvårdsverkets föreskrifter visar på kvalitetskrav för ett antal parametrar, 
såväl mikrobiologiska som fysikalisk/kemiska, vilka ska mätas under hela sommarperioden.  

 

Bild 9.  Badbrygga och sandstrand vid Dalabadet. Foto: Maria Adolfsson. 
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Tångrensning 

Fritidsförvaltningen rensar årligen Trelleborgs kommuns badstränder från illaluktande alger och 
tång. De uppsamlade massorna beräknas till ca 2 000 ton per år. I anslutning till de strandavsnitt 
där algerna och tången samlas upp, anordnas nio uppläggningsplatser sommartid. När badsäsongen 
är avslutad återplaceras algerna och tången i vattnet längs stränderna, enligt dispens från 
Länsstyrelsen. Stränderna som rensas och har uppläggningsplatser är: Skateholm, Beddingestrand 
(Pärlan), Äspö (Smygehamn), Väg 39, Nybostrand, Gislöv, Dalabadet, Åhus och Skansarna/Skåre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta 5.  Platser längs kusten som Trelleborgs Kommun sommartid rensar från tång.  
Platserna är märkta med en rödbrun linje. 

 

 
Bild 10.  Sommardag vid stranden, Dalabadet. Foto: Maria Adolfsson. 
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Utsläpp av miljögifter, olja och andra kemikalier i  
Östersjön 
 

Miljögifter kommer ut i naturen på flera olika sätt, via exempelvis avfallsförbränning, 
båtbottenfärger, industrier, jordbruk (bekämpningsmedel), tillverkningsprocesser och produkter. 
De mest problematiska miljögifterna oftast de som är mycket stabila, dvs. inte bryts ner så lätt i 
naturen. Risken med de stabila ämnena är att de är just så långlivade. De uppehåller sig länge i en 
organism eller i dess omgivning och en sådan långvarig exponering kan ge upphov till kroniska 
effekter. Stabila ämnen kan transporteras långa sträckor, mellan luft, mark och vatten, och 
återfinnas på platser som ligger långt från ursprungsområdet. Slutliga anhalten för många 
miljögifter är havet. Tungmetaller är en annan grupp av ämnen som också klassas som miljögifter. 
De är grundämnen som förekommer i låga halter naturligt i miljön, men som idag finns i onaturligt 
höga nivåer eftersom människan anrikat dem och försatt dem i cirkulation. Kvicksilver i utsäde, bly 
i bensin, koppar i båtbottenfärger och kadmium i batterier, är alla exempel på tungmetaller som 
har stor påverkan på havsmiljön. 

 
Den stora befolkningen och industrin som omger Östersjön utsätter havet för påfrestningar från 
t.ex. kommunala avloppsutsläpp, industriutsläpp, energiproduktion och trafik, samt jord- och 
skogsbruk. Det har bl.a. fått till följd att fisk, blåstång och musslor fortplantar sig sämre, 
mikroalger dör och snäckor byter kön. Under 70-talet minskade rovfågelsbestånden kring 
Östersjön till kritiskt låga nivåer då DDE, en nedbrytningsprodukt av DDT, orsakade 
fortplantningsproblem. Under 70 och 80-talet var sälpopulationerna påverkade av PCB och med 
blödande tarmsår och skador på reproduktionsorganen som följd. Missbildningar, kroniska skador 
i centrala nervsystemet, fortplantningsstörningar och könsbyten är bara några effekter på fauna 
och flora som orsakas av de gifter människan har uppfunnit och släppt ut i miljön.  
 
I Östersjön har de organiska miljögifterna ansamlats i högre halter än i flertalet andra 
havsområden, det beror bl.a. på Östersjöns naturliga förutsättningar. Vattnet i Östersjön är också 
relativt kallt vilket gör nedbrytningen av organiska ämnen långsammare än i varmt vatten. Då 
miljögifterna oftast är bundna till partiklar hamnar de i sedimenten, där tas de förr eller senare upp 
av bottenlevande organismer. De bottenlevande organismerna är i sin tur föda åt större levande 
djur och på det sättet transporteras miljögifterna från bottnarna och upp i näringsvävnaderna och 
anrikas i fisk som vi och andra fåglar och däggdjur äter.  

Sjöfart och oljeutsläpp 

Exporten av olja direkt från ryska eller baltiska hamnar har ökat avsevärt under de senaste åren, 
vilket också innebär en ökad risk för olyckor. Även fartygens storlekar ökar. Fortfarande saknar 
många hamnar anläggningar som möjliggör att fartyg kan lämna oljehaltig och annat 
fartygsgenererat avfall. Många illegala utsläpp av oljeavfall bedöms ske årligen i Östersjön, när 
fartygen rengör tankar och maskiner, samt tömmer icke filtrerat vatten i Östersjön. Det rör sig 
alltså inte om olyckstillbud utan medvetna utsläpp och den samlade effekten av många mindre 
utsläpp är inte försumbar. En minskning av denna sorts oljeutsläpp har skett de senaste åren, 
främst på grund utav hårdare flygövervakning i Östersjön.  
 
De miljöskador som uppstår vid ett oljeutsläpp kan vara både kort- och långvariga, beroende på 
vilken typ av olja som är inblandad. Olja i kustzonen orsakar ofta större miljöskador än olja ute på 
öppet hav. När ett oljebälte driver iland ackumuleras oljan i strandzonen, och koncentrationen av 
giftiga ämnen blir hög. De grunda havsområdena svarar för den största delen av den biologiska 
produktionen i havet, så föroreningar som resulterar i störningar i den ekologiska balansen där, 
kan därför ge påtagliga effekter. Oljeföroreningar påverkar havets organismer olika, men för 
sjöfåglar och marina däggdjur utgör oljan en akut livshotande risk. Hos andra vattenlevande 
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organismer kan oljan i olika grad påverka fysiologi, beteendemönster, fortplantningsförmåga och 
långsiktig överlevnad.  
Trelleborgs hamn är en av Skandinaviens största färje- och RoRo-hamnar (Roll on-Roll off). 
Trelleborgs hamn är trafikerad av fyra rutter: Travemünde, Rostock, Sassnitz och Swinoujscie. 
Utöver detta går det även en allmän farled i öst-västlig riktning, sju nautiska mil söder om 
Trelleborg.  
 
Endast mindre oljeutsläpp har hittills skett i havet utanför Trelleborgskusten. Vid en eventuell 
oljeolycka finns följande riktlinjer för de mest känsliga områdena längs kommunens kust, 
framtagna av Länsstyrelsen i Skåne län: 
 
1. Stavstensudde  
Stavstensudde består av strandhedar och blockstränder med skyddsvärd flora. Området är också 
viktigt som övervintringsområde samt som rastlokal för sjöfågel och vadare. Olja ska så långt 
möjligt hindras att beröra området och förebyggande åtgärder som motverkar strandpåslag skall 
vidtas. Mekanisk grovsanering skall igångsättas omedelbart.  
 
2. Dalköpinge ängar  
Ängarna och strandhedarna har ett högt skyddsvärde och är ett naturreservat med för landet 
sällsynt flora. Olja bör hindras från att beröra området. Förebyggande åtgärder som förhindrar 
oljepåslag ska i största möjliga utsträckning vidtas. Mekanisk grovsanering vidtas omedelbart i 
strandzonen.  
 
3. Kullagrunden  
Området är ett viktigt fångst- och reproduktionsområde för fisk samt som övervintringsområde för 
sjöfågel. Olja ska i största möjliga utsträckning förhindras att beröra området. 
 
4. Beddingestrand  
Området har en skyddsvärd fauna i strandområdet och vid åmynningar samt är ett 
övervintringsområde för sjöfågel. Olja ska förhindras att nå området. Om risk för oljepåslag 
föreligger skall åmynning avgränsas och absorptionsmedel utläggas. I strandzonen skall en 
mekanisk sanering ske omedelbart.  
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Ingen övergödning 

 
 
 

 
 
 
 
Riksdagens definition 
 
”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ inverkan på människors 
hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark 
och vatten.”  
 
Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation. 
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Miljömålsprogram 2013 - 2020  
 

LOKALA MILJÖMÅL - 
Ingen övergödning 
  
 
1 – Trelleborgs kommun ska ha kretsloppsvisionen i fokus 
Trelleborgs kommun ska arbeta vidare med kretsloppsvisionen i fokus. Målet är att sätta 
näringsämnen i fungerande kretslopp. Som en del i detta ingår rötningen av alger till biogas med 
målet att kunna använda rötresten som biogödsel i jordbruket samt bruka biogasen som en ren 
energikälla. Se sida 41. 
 

2 – Jordbrukets utsläpp av näringsämnen via vattendrag till havet ska minska  
Genom ett aktivt stöd till markägare tex via informationsinsatser samt genom anläggande av 
våtmarker och restaurering av åar, ska jordbrukets utsläpp av näringsämnen till havsmiljön 
minska. Trelleborgs kommun ska, i sin roll som markägare, föregå med gott exempel. Se sida 41. 

 3 – Utsläpp av fosfor från kommunens vattendrag ska minska 
Utsläppen av fosfor från Trelleborgs kommuns vattendrag till havet ska minska.  
År 2020 ska utsläppen av fosforföreningar till havsmiljön ha minskat med minst 25 % från 2014 års 
nivå. År 2025 ska minskningen vara minst 50 %. Lämplig mätmetod för säker statistik behöver 
införas. Resultat från Tullstorpsåprojektet ligger till grund för målsättningarna. Se sida 43. 

4 – Utsläpp av kväve från kommunens vattendrag ska minska 
Utsläppen av kväve från Trelleborgs kommuns vattendrag till havet ska minska.  
År 2020 ska utsläppen av kväveföreningar till havsmiljön ha minskat med minst 15 % från 2014 års 
nivå. År 2025 ska minskningen vara minst 30 %. Lämplig mätmetod för säker statistik behöver 
införas. Resultat från Tullstorpsåprojektet ligger till grund för målsättningarna. Se sida 44. 

5 – Reningsverken i Trelleborgs kommun ska miljömässigt ligga i framkant  
Reningsverken i Trelleborgs kommun ska miljömässigt ligga i framkant med hjälp av 
miljöanpassad rening av avloppsvatten i kombination med tekniskt god ingenjörskonst. Se sida 45. 
 
6– Utsläpp av näringsämnen från enskilda avlopp ska minska. 
Under år 2015 ska alla fastigheter med enskilda avlopp i Trelleborgs kommun ha vidtagit åtgärder 
så att de klarar de gränsvärden för utsläpp av näringsämnen som rekommenderas av 
Naturvårdsverket. Se sida 45. 
 
7 – Utsläpp av kvävedioxider från trafik ska minska. 
Trelleborgs kommun ska senast under år 2015 ta fram en miljöpolicy för inköp av arbetsmaskiner 
och arbetsfordon med syfte att minska utsläppen av kvävedioxider. Kommunen ska också verka 
för att fler kommuninvånare väljer miljömässiga transportmedel. Se sida 46. 
 

8 – Trelleborgs hamn ska fortsätta miljöarbetet med höga ambitioner  
Trelleborg kommun ska som ägare i hamnbolaget kontinuerligt verka för en mera hållbar 
utveckling av Trelleborgs hamn samt fortsätta miljöarbetet med höga ambitioner. I detta ingår 
bland annat att verka för en ökad tågtrafik till och från hamnen, att elanslutning av färjor i hamnen 
blir möjlig samt att färjor som angör Trelleborgs hamn skall drivas med miljömässiga alternativa 
drivmedel. Se sida 47. 
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Övergödning –  
Ett problem i vattendrag, sjöar och i havet 

 
Övergödning innebär att tillförseln av näringsämnena kväve och fosfor till ett vattendrag är allt för 
stora. Detta gör att tillväxten av vissa alger och vattenväxter gynnas på bekostnad av andra. Detta i 
sin tur kan leda till att hela den ekologiska balansen i ett vattendrag störs. De största källorna till 
fosforutsläpp är enskilda avlopp på landsbygden och diffusa utsläpp från jordbruket. Den största 
tillförseln av kväve till mark kommer från gödslingen av marker och från olika former av 
förbränning t.ex från biltrafiken. Både fosfor och kväve når vattendrag, sjöar och slutligen 
havsmiljön.  
 
När man talar om övergödning är det oftast algblomningen i havet kring Sveriges kust som 
uppmärksammas. Startskottet för diskussionen var till stor del situationen i Laholmsbukten i 
början av 1970-talet. I mitten av 1980-talet nådde debatten om övergödning av Östersjön sin 
högsta topp. Varje år förekommer en mer eller mindre omfattande algblomning längs våra kuster. 
Algblomningen sammanfaller inte sällan med semestrar och förekommer ofta på badorter vilket 
skapar stor uppmärksamhet. Algblomningarna är inte bara ett problem för semesterfirare utan 
ställer också till stor skada när de så småningom dör och faller till botten. Det går då åt stora 
mängder syre i vattnet för att bryta ner det organiska materialet. Detta leder i sin tur ibland till att 
stora arealer syrefria bottnar skapas med olika följdproblem. Olika bakterier tillgodoser då sin 
energiomsättning genom att utnyttja nitrat- och sulfatjoner istället för syremolekyler. När 
bakterierna utnyttjar sulfatjoner bildas svavelväte i vattnet vilket är en giftig gas som omöjliggör 
livet i bottenzonen för alla organismer utom för vissa bakterier. Det är denna process som skapar 
de döda havsbottnarna i Östersjön. När algerna även når stränderna kan de skapa stora 
sammanhängande algmattor flera meter ut i havet och dessa tränger effektivt undan andra levande 
organismer. 
 
Övergödning av sjöar och vattendrag har varit känd tidigare än övergödning av havet. Under många 
år har orenat avloppsvatten från städer och småindustrier släppts ut i sjöar och vattendrag och det 
var först under 1960- och1970 talet som omfattande utbyggnad av reningsverk gjordes. I Sverige 
finns det i dag ca 600 sjöar som räknas som övergödda enligt EU:s ramdirektiv för vatten. De flesta 
av sjöarna med förhöjda näringshalter finns i södra och mellersta Sverige upp till Dalälven och i 
Norrlands kustland. 
 
Även grundvattnet kan påverkas av övergödningen. Läckage av kväve från jordbruket kan nå 
grundvattnet i form av nitrater. Förhöjda halter av nitrat innebär en påtaglig hälsorisk för personer 
som hämtar dricksvatten från egen brunn. Särskilt känsliga för nitratrikt vatten är spädbarn. 
Ämnet medför att blodets syreupptag minskar. Nitrat kan dessutom omvandlas till 
cancerframkallande substanser i kroppen. Ungefär en miljon permanentboende och lika många 
fritidshus har sin vattenförsörjning genom egen brun. 
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Figur 1. Enkelt blockschema över fosforcykeln i sjöar eller i havet. Källa: SNV 5319. 

Fosfor 
 
Fosfor är ett tillväxtbegränsande ämne i sjöar, vattendrag och i vissa kustområden med begränsad 
vattenomsättning och mycket låg salthalt. Varje tillskott av fosfor medför därför ökad tillväxt av 
alger och annan vattenvegetation. Syrebristen som uppstår vid nedbrytning av organiskt material 
på botten möjliggör att fosfor som legat bundet i bottensedimentet frigörs i vattenfasen och 
ytterligare förvärrar övergödningen. I havet är det ömsom kväve ömsom fosfor som är det 
tillväxtbegränsande näringsämnet. I t.ex Bottenviken är fosfor tillväxtbegränsande under hela året 
och i Bottenhavet både kväve och fosfor. Under sommaren, då det växttillgängliga kvävet oftast har 
förbrukats, är fosforhalten avgörande för hur omfattande de ofta förekommande blomningarna av 
kvävefixerande alger blir. Att alger är kvävefixerande innebär att de själva kan tillgodogöra sig 
kvävet i luften. 

 
 
 
 
Sedan 1940-talet har Östersjön utsatts för en betydande eutrofiering eller övergödning. Den 
långsiktiga trenden visar att fosforhalterna har ökat kraftigt i egentliga Östersjön fram till början av 
1990-talet. I Bottenhavets djupvatten har koncentrationerna av fosfatfosfor vintertid nära 
fördubblats från 1970 till 1984, sannolikt snarare till följd av tillförsel från egentliga Östersjön än på 
grund av ökande direktbelastning via vattendrag till Bottenhavet. En svagt ökande trend har 
registrerats i ytvattnet. I Bottenvikens djupvatten har fosfatkoncentrationerna varit oförändrat 
mycket låga under perioden. I slutet av 1990-talet redovisades sjunkande halter av fosfat och 
totalfosfor. De flesta av Sveriges övergödda sjöar återfinns i de södra delarna av landet. 
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Figur 2. Enkelt blockschema över kvävecykeln i hav. Källa: SNV 5319 

 

Kväve 
 
Kväve är ett tillväxtbegränsande ämne framförallt i Bottenhavet, egentliga Östersjön och 
Västerhavet. Nedfall av kväve påverkar också vegetationen på land genom att gynna så kallade 
kväveälskande växter på bekostnad av andra arter. 
 
 

 
 
 
 
Efter en kraftig ökning av kväveutsläpp under perioden 1950 till 1975 har de svenska utsläppen av 
kväve i stort sett varit konstanta fram till 1990. Sedan dess har utsläppen minskat. Orsaken är 
främst minskade kväveutsläpp från vägtrafik och energiproduktion. Utsläppsminskningar inom 
industrin har också haft betydelse. Merparten av Sveriges utsläpp av kväveoxider (NOx) härrör 
från fordon, främst person- och lastbilar men också från fartyg samt arbetsmaskiner såsom 
traktorer och grävmaskiner.  
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Utsläpp av fosfor- och kväveföreningar till vatten 

 
Fosforutsläppen direkt till havet från punktkällor från tätorter, industrier och avlopp vid de 
svenska kusterna har minskat kraftigt, mycket tack vare förbättrad avloppsrening. Redan i slutet av 
1960- talet började fosforrening att införas och minskningen av fosforutsläppen från reningsverken 
har varit omkring 90 % sedan denna period. Men dessa utsläpp utgör bara en mindre del av den 
totala fosfortillförseln till havet. Det totala utsläppet av fosfor till Östersjön är varje år drygt 30 000 
ton. Merparten av de antropogena eller av människan orsakade utsläppen av fosfor till sjöar, 
vattendrag och kustområden i Sverige orsakas av läckage från jordbruksmark, se diagram 3.  

 
Polen, Sverige och Finland ligger i topp på utsläppslistan.  Sverige har de lägsta utsläppen per 
hektar av alla Östersjöns nio länder.  Räknat per invånare ligger Sverige däremot i topp vad gäller 
utsläppen av både fosfor och kväve till Östersjön. 
 

 
  

Diagram3. Källfördelning av nettobelastning av fosfor (%). Flödesnormaliserat för perioden 1985–
2004. (Naturvårdsverkets rapport 5815). 

Bild 11. En av de många uträtade åarna i Trelleborgs kommun där närningsämnen läcker ut till havet. 
Foto: Johnny Carlsson. 
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Totalt får Östersjön varje år ta emot över en miljon ton kväve. De största källorna i Sverige är 
diffusa utsläpp från jordbruk, skogsmark och utsläpp från reningsverk se Diagram 4.  
Sverige, Polen och Danmark ligger i topp när det gäller utsläpp av kväve till Östersjön. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4. Källfördelning av nettobelastning av kväve (%). Flödesnormaliserat för perioden 1985–2004. 
(Naturvårdsverkets rapport 5815). 

Bild 12.  Alger som av de vilda vågorna spolats upp i stora högar på sandstranden vid 
Beddingestrand. Foto: Maria Adolfsson.  
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Utsläpp av fosfor- och kväveföreningar från jordbruk 

 
De största förlusterna av fosfor från jordbruksmark inträffar vid intensiv nederbörd och vid 
snösmältning. Att hitta effektiva metoder för att minska fosforläckaget har varit svårt. De 
styrmedel som införts i Sverige för att förhindra fosforläckage är dels av preventiv karaktär, med 
syfte att begränsa den fortsatta uppbyggnaden av fosforförråden i åkermark och dels försiktighets- 
och begränsningsregler vid hantering av stallgödsel.  
 
Fram till början av 1970 talet skedde en stor fosforgödsling som byggde upp ett lager i marken, 
men sedan dess har försäljningen av fosforgödsel halverats. Den upplagring som sker av fosfor idag 
kommer i stor utsträckning från användning av stallgödsel på åkermark som inte är i behov av 
ytterligare fosfor. Det är framförallt vissa jordbruksdistrikt i södra Sverige som har många 
djurenheter per hektar åkermark där möjligheten att sprida ut gödslet över större areal är 
begränsad. Även i växtföljder med mycket fosforkrävande växter som potatis och sockerbetor 
finns en risk för upplagring av fosfor. Räknat som genomsnitt för landet är det för närvarande ca 
1/5 av fosfortillförseln som inte kommer till någon nytta genom att kunna tas upp av grödorna.  
Vad man odlar har också betydelse för näringsförlust. Riskerna för näringsläckage är generellt 
större vid stråsädodling än vid vall och andra gräsmarker. Vallodlingarna har minskat sedan 1940 
talet, men en liten ökning har skett på senare år. De största fosforförlusterna per enhet markyta 
sker från söderslättskommunerna och längs med Skånes västkust, se karta 1. 
 
  

Karta 5. Arealspecifika förluster av fosfor från de skånska avrinningsområdena (kg/ha). 
Källa: Transporter av fosfor och kväve från skånska vattendragen, LST  
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Fram till 1970- talet ökade användningen av mineralgödselkväve. Därefter har användningen 
minskat.  Det beror delvis på att jordbruksarealen också minskat, användningen per hektar ligger 
nästan kvar på samma nivåer. Som genomsnitt är det ca 30 % av tillfört kväve som inte tas upp av 
växterna och det är framförallt på djurgårdar som det är svårast att hantera. De största 
kväveförlusterna per enhet markyta sker från söderslättskommunerna och från vissa delar på 
Skånes västkust, se karta 2. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hur stort läckaget av växtnäring från jordbruksmark blir beror på många faktorer. Jordart, 
temperatur, nederbörd, hur och när på året jordbearbetningen sker, om marken är beväxt under 
vinterhalvåret, vilka grödor man odlar osv. Faktorer som vinderosion, fält och jordar med låg 
fosforfixering eller dålig infiltrationskapacitet kan lokalt bidra till fosforförlusten. Även utdikning 
och andra förändringar i landskapet har medverkat till att växtnäringsförlusterna från 
jordbruksmark når vattendrag, sjöar och havet. 

 

Karta 6. Arealspecifika förluster av kväve från de skånska avrinningsområdena (kg/ha).  
Källa: Transporter av fosfor och kväve från skånska vattendragen, LST 
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Utsläpp av fosfor- och kväveföreningar från skogsbruk 

 
Kunskapen om vad som styr läckage av fosfor från skogsbruket är inte helt känt men man vet att 
det sker en ökad förlust vid avvattning och avverkning. Eftersom bara 1 % av det totala läckaget 
kommer härifrån blir effekterna marginella. 
 
Kvävegödsling i skogsmark användes fram till mitten av 1980 talet som en produktionshöjare. 
Sedan dess har de stora skogsbolagen ändrat sin policy och användningen har minskat. Man har 
varit rädd för att jorden skulle bli mättad pga av de stora nedfallen av luftföroreningar i form av 
kväve. Men än så länge har man inte upptäckt några större förluster från mark med växande skog. 
I södra Sverige är kväveläckaget från skogsmark i allmänhet mindre än 2 kg per hektar och år 
jämfört med kvävenedfallet som varierar mellan 8 och 20 kg per hektar och år. Det är när träden 
huggs ner och bara hygget finns kvar som läckaget ökar. Hur mycket kväve som läcker ut varierar 
mycket, från ca 30 kg/ha till bara några enstaka. Variationen beror på mängden deponerat kväve, 
storleken på avrinningen och på skogsgenerationernas ålder. I t.ex södra Sverige där tillväxten är 
snabbare finns det större arealer hyggen och därför även ett större läckage. Läckaget ökar även vid 
dikning. För Skånes del har näringsläckaget från skogsbruk en liten påverkan i sammanhanget. 
 
 

Utsläpp av fosfor- och kväveföreningar från enskilda avlopp 

 
År 2005 fanns i Sverige ca 750 000 fastigheter som saknade anslutning till kommunalt avloppsnät. 
Av dess var ca 450 000 permanenthushåll och resterande 250 000 fritidshus. Utsläppen av fosfor 
från enskilda avlopp i Sverige låg år 2000 på ca 21 % av de totala utsläppen.  En förbättring inom 
detta område skulle alltså betyda mycket för de totala fosforutsläppen till sjöar, vattendrag och 
hav. 
 
Kväveutsläpp från enskilda avlopp står bara för 3 % av det totala utsläppet och har därför en 
relativt liten betydelse när det gäller att minska utsläppen totalt.  
 
 

Utsläpp av fosfor- och kväveföreningar från kommunala reningsverk  
och industrin  

 
 Omfattande utbyggnader av reningsverk gjordes under 1960- och 1970-talet i samband med att 
miljöfrågorna på allvar började diskuteras. Mellan 1971 och 1979 satsade staten omkring 1,5 
miljard kronor för utbyggnad av kommunala avloppsreningsverk. Idag går 95 % av det kommunala 
avloppsvattnet genom biologisk och kemisk rening i reningsverk.  
 
Nästan 75 % av det kommunala avloppsvatten som år 2000 släpptes ut vid Sveriges kuster 
genomgick särskild kväverening och den genomsnittliga kvävereduktionen översteg då 50 %. De 
totala utsläppen av fosfor och kväve från de större reningsverken har sedan fortlöpande minskat 
pga förbättrade reningsmetoder.  
 
I början av 1970 talet fick även industrin bidrag från staten för att bygga reningsverk. Idag har 
många stora industrier egna reningsanläggningar och de flesta mindre industrier är kopplade till 
kommunala reningsverk. 
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Utsläpp av partikelbundet fosfor och kväveföreningar till luft 
 
Människans utsläpp av fosfor till atmosfären tros vara störst genom partiklar från jordbearbetning 
(t ex vid vårbrukets harvning och vältning av åkern). Utsläpp från förbränning kan troligen ge ett 
tillskott men omfattningen är dåligt känd. Totalt bedöms dock de nationella utsläppen till luft vara 
av mindre betydelse.  

Utsläppen av kväve till luft sker i samband med olika formera av förbränning. Merparten av 
kväveutsläppen kommer i form av kvävedioxider från vägtrafiken. Även arbetsmaskiner och 
energiproduktion inom industrin bidrar med stora utsläpp. Kvävedioxidutsläppen i Skåne sjönk 
med nästan 25 % under en tioårsperiod mellan 1990 och 2001. Detta beror till stor del på minskade 
utsläpp från vägtrafiken medan övriga sektorer låg kvar på ungefär samma nivå. 
Utsläppsminskningen är ett resultat av användningen av katalysatorer på fordon. Från och med 
1989 blev det obligatoriskt med katalytisk avgasrening på bensindrivna personbilar i Sverige. 
Vägtrafiken stod 1990 för ungefär 50 % av de totala utsläppen av kvävedioxid i Skåne och under 
2001 stod vägtrafiken för ungefär 40 % av dessa kvävedioxidutsläpp. Samtidigt har den totala 
trafiken på vägarna ökat.  

 

  

Diagram 5. De olika sektorernas utsläpp av kvävedioxider till luft år 1990, 1995 och 2001 i tusen ton. 
Utsläpp från internationell trafik ingår inte i siffrorna. Källa: (SNV 5319).
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Diagram 7. Utsläpp av ammoniak fördelat på sektorer år 2001 till 2009.  Källa: www.scb.se 
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Även kväveoxider bildas genom förbränningen i bilmotorer. Kväveoxid är relativt reaktiv och 
reagerar med luftens syre för att då bilda kvävedioxid. I samband med katalytisk avgasrening renas 
avgasen från kväveoxid och kvävedioxider till att bli koldioxid, syre, vattenånga och kvävgas. 
Resultaten av katalysatoranvändningen i personbilar syns även tydligt för utsläppsnivåerna av 
kväveoxid i Skåne. Stora minskningar av utsläppsnivåerna skedde för övriga transporter 
(personbilstrafiken) medan minskningen blev betydligt mindre för lastbilstrafiken. Minskningen av 
kväveoxidutsläppen har sedan fortsatt att minska men i mycket svag takt.    
 

 
Diagram 6. Olika sektorers utsläpp av kväveoxider till luft i Skåne mellan år 1990 till 2009.  

 
 
Den största källan till ammoniak (NH3) i Sverige är jordbruken som står för ca 88 %. Djurhållningen 
och då främst stallgödselhanteringen bidrar med ca 95 procent av jordbrukets ammoniakutsläpp. 
Ammoniak avgår från stallgödseln dels som ventilationsförluster i djurstallar, dels under lagringen, 
och dels vid spridningen på åkermark. Av det kväve som finns i gödslet från stallar avgår 40 % till 
luften i form av ammoniak. Jämfört med 1995 har utsläppen av ammoniak från jordbruket minskat 
med 25 %.  
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Trelleborgs kommun och övergödningen   

 

Jordbruket påverkar havsmiljön 
 
Trelleborgs kommuns landyta består ungefär till 86 % av jordbruksmark. Jordbrukets användning 
av konstgödsel och jordbearbetning ger en stor påverkan på halterna av näringsämnena fosfor och 
kväve i sjöar och vattendrag. Dessa näringsämnen hamnar slutligen i havet och där följer sedan 
andra problem med tex snabb tillväxt av fintrådiga alger. Detta påverkar den ekologiska balansen i 
havsmiljön och problemet med fintrådiga alger blir väl synligt på våra stränder när dessa spolas 
iland och den illaluktande algsoppan ruttnar i solgasset. 
 
Det är viktigt att utflödet av näringsämnen, som fosfor och kväve, från land till hav minskar. Detta 
kan göras genom att minska användningen av konstgödsel i jordbruket, genom att anlägga 
våtmarker och restaurera åar i landskapet. En viktig del av arbetet för att nå en mindra 
miljöpåverkan är att kontinuerligt sprida information.  
 
Genom att med olika metoder minska utflödet av näringsämnen från vattendragen, samla in alger 
längs stränderna, röta det organiska materialet och sedan återföra den näringsrika rötresten till 
jordbruksmarken, har man använt näringsämnena i ett fungerande kretslopp. Dessutom finns 
möjligheten att använda den koldioxidneutrala biogasen som bildas under rötningsprocessen. 
Trelleborgs kommun deltar i flera intressanta biogasprojekt med samarbeten inom Skåne och 
internationellt runt Östersjön. Med ”kretsloppsvisionen i fokus” bidrar Trelleborgs kommun till en 
hållbar utveckling.      

 Karta 7. Markanvändning i Trelleborgs kommun.   
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Diagram 8.  Den totala fosfortransporten från åarna i Trelleborgs Kommun år 1990-2010. 

 

Fosforhalter i Trelleborgs vattendrag 
 
Sedan 1988 har man mätt transporten av fosfor och kväve i åarna i Trelleborgs Kommun. Eftersom 
mätningarna tas relativt sällan och inte är exakt flödesrelaterade kan dessa mätningar endast 
användas för att se långsiktiga trender av närsaltkoncentrationer. Slutsatsen man kan dra av 
mätningarna är att halterna är mycket höga, se Diagram I regel ligger värdena över 0,1 mg/l vilket 
bedöms som en extremt hög halt av fosfor enligt Naturvårdsverket. Mätningarna under de senare 
åren antyder dock att fosforkoncentrationen i flertalet av åarna är på väg att minska. Den totala 
fosfortransporten under 2010 från kommunens sex större vattendrag beräknas uppgå till 10,8 ton 
fosfor. Från samtliga vattendrag beräknas utsläppet av fosfor vara närmare 17 ton fosfor/år. 

 
 

 
 
Figur 3. Flödesbudget för Trelleborgs kommun. Beräkningarna är gjorda av Miljöförvaltningen, Trelleborgs 
kommun, 2006.  Storleksrelationen mellan pilarna i figuren ger fortfarande en rättvisande bild av fosforflödet. 
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Kvävehalter i Trelleborgs vattendrag 
 
Precis som för fosfor kan man se en svag tendens till minskning av kvävehalterna i åarna i 
Trelleborgs Kommun, se diagram 7. Vid ett flertal tillfällen överstiger värdena 5,0 mg/l totalkväve, 
vilket medför att vattendragen har extremt höga halter enligt Naturvårdsverkets bedömningar. 
Den totala kvävetransporten under 2010 från kommunens sex större vattendrag uppgick till 701 
ton kväve. Utsläppet av kväve från samtliga vattendrag i kommunen beräknas uppgå till närmare 
1037 ton kväve/år.  

 
Diagram 9. Kvävetransport från åarna i Trelleborgs kommun år 1996-2010. 
 
 

 
 
Figur 4. Flödesbudget för totalkväve. Beräkningarna är gjorda av Miljöförvaltningen, Trelleborgs kommun, 
2006.  Storleksrelationen mellan pilarna i figuren ger fortfarande en rättvisande bild av totalkväveflödet. 
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Inom kommunen pågår arbeten med att hjälpa privata markägare att anlägga våtmarker för att på 
det viset minska kväve- och fosforläckaget till Östersjön. Anläggning av våtmarker har, om det 
görs på rätt sätt, visat sig vara ett effektivt sätt att minska uttransporten av kväve och fosfor till 
havet, samtidigt som djurlivet i landskapet får bättre livsmiljöer.  

Reningsverkens påverkan 
I Trelleborgs kommun finns fem kommunala avloppsreningsanläggningar; Trelleborg, Smygehamn, 
Västra Alstad, Fru Alstad och Grönalund. Reningsverket i Trelleborg renar totalt ca 6 miljoner 
kubikmeter avloppsvatten årligen. Det renade avloppsvattnet från reningsverken i Trelleborg och 
Smygehamn förs via ledningar till Östersjön medan de resterande tre reningsanläggningarna har 
åar som recipienter. Trots effektivare rening och minskade utsläpp åker det varje år ut betydande 
mängder kväve och fosfor i hav och vattendrag. Trelleborgs kommunala reningsverk släpper 
årligen ut ca 66 ton kväve/år och ca 1,5 ton fosfor/år till Östersjön.  

De enskilda avloppens påverkan  
Av kommunens hushåll var år 2006 ca 87 % anslutna till det kommunala avloppsnätet. Utöver 
dessa finns det drygt 2000 enskilda avlopp och av dem har ca 1800 reningsanläggningar som inte 
klarar de gränsvärden som Naturvårdsverket rekommenderar. En utbyggnad av det kommunala 
VA-nätet är planerad. Det skulle minska inte bara belastningen på ytvattnen, utan också källorna 
av kväve och mikrobiella föroreningar till grundvattnet.  Enligt beräkningar är utsläppen från 
enskilda avlopp ca 21 ton kväve/år och ca 3 ton fosfor/år.  

Bild 13, 14 och 15.  Testanläggningen för biogasproduktion i Smygehamn. Algmassorna samlas ihop på 
stranden i högar för att sedan plockas upp och transporteras vidare till biogasverket i Smyge. Där rötas 
massorna tillsammans med halm för att utvinna biogas och målet är att resterna efter vidare behandling och 
metodförbättring ska kunna hålla en så god kvalitet och hög halt av näringsämnen, att de kan återföras till 
jordbruket igen. Foto: Maria Adolfsson. 
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Kvävedioxider och ammoniak i luften påverkar också 
övergödningen av vattendrag, sjöar och Östersjön 
 
Det totala utsläppet av kväve till atmosfären inom Trelleborgs kommun är uppskattat till ca 934 
ton. Den huvudsakliga källan är sjöfarten, se Diagram 10. Det uppmätta årsmedelvärdet för 
kvävedioxidhalten i Trelleborgs tätort ligger under miljökvalitetsnormens gränsvärde vilket är satt 
till skydd för människors hälsa. Den uppmätta kvävedioxidhalten är däremot tillräckligt hög för att 
Trelleborgs kommun ska vara skyldig att utföra dygnsmätningar på luften i Trelleborg. 
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Diagram 10 och 11. Diagrammen visar källorna för kväveoxidutsläppen, samt årsmedelvärdet för 
kvävedioxidhalten (NO2) i Trelleborgs kommun. Sedan mätningarna startade har halten sjunkit svagt för 
att numera ligga runt det nationella miljömålet.  
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Skånes luftvårdsförbund har gjort modellberäkningar av hur mycket de enskilda kommunerna får 
ta emot i form av deposition av bl.a kväve från luft. Trelleborgs kommun ligger relativt bra till och 
får bl.a. de lägsta värdena av de skånska kommunerna. Resultatet kan bero på kommunens läge 
samt eventuella skillnader i nederbörden. I siffror räknat tar marken i Trelleborgs kommun emot 
341 ton/år och havet 374 ton/år.  
 
Den totala kväveförlusten till atmosfären i form av ammoniak i Trelleborgs kommun var 2006 173 
ton N/år. Dessa utsläpp av ammoniak kom främst från djurhållningen, 149 ton N/år, och den 
resterande mängden av kväveförlusten till atmosfären kom från konstgödsel. I Trelleborgs 
kommun fanns år 2006 ca 98 900 djur.  

 
Trelleborgs hamn är Östersjöns största färjehamn 

 
Trelleborgs hamn är Östersjöns största färjehamn, Skandinaviens största roll on / roll off-hamn och 
Sveriges näst största hamn. Hamnens stora miljöfrågor handlar om utsläpp till luft och störning i 
form av buller. Den största miljöpåverkan kommer från trafiken till och från hamnen av färjorna 
och av vägtrafiken. Luftutsläppen i hamnen och mätningarna av kväveoxider (NOx) har pågått 
sedan 2006. Hamnen jobbar kontinuerligt med miljöfrågor och med åtgärder för att minska 
luftutsläppen. Clean Baltic Sea Shipping är ett EU-projekt som ska resultera i minskade utsläpp till 
både luft och vatten från fartyg och hamnstäder i Östersjön. Trelleborgs hamn är huvudansvarig för 
projektet. Trelleborgs hamn har även satt målet att bli Östersjöns mest klimatsmarta hamn.     
 

 
Bild 16. Trelleborgs hamn före utbyggnaden. Bilden tagen från Nyhemsparken strax öster om Trelleborg.  
Foto: Maria Adolfsson.  
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Myllrande våtmarker 
 
 
 

 
 
 
 
Riksdagens definition 
 
”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och 
värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.” 
 
Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation. 
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Miljömålsprogram 2013 – 2020 

 
LOKALA MILJÖMÅL - 

Myllrande våtmarker 
 

1 – Skydd av värdefulla våtmarker 
Senast år 2015 ska befintliga värdefulla våtmarker, som är i behov av långsiktligt skydd, vara 
identifierade och lämplig skyddsform föreslagen. Senast år 2020 ska särskilt värdefulla 
våtmarker ha ett långsiktigt skydd. Se sida 59. 
2 – Våtmarker i odlingslandskapet 
Under år 2015 ska minst 250 ha våtmarker ha anlagts strategiskt i jordbrukslandskapet och till 
2025 ska 300 ha våtmark vara anlagd. År 2010 ska användas som referens. Hänsyn ska tas till 
kulturlämningar och till naturområdens störningskänslighet. En del av våtmarkerna ska vara 
tillgängliga för friluftsliv och rekreation. Se sida 59. 

3 – Åtgärdsprogram för hotade arter och habitat ska genomföras 
De åtgärdsprogram för hotade arter och habitat som är relevanta för kommunens våtmarker ska 
genomföras senast år 2015. Se sida 60. 
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Myllrande våtmarker i landskapet 
 
En våtmark definieras som marker där vattnet under en stor del av året befinner sig strax under 
markytan, i markytan eller strax över markytan. Minst hälften av den vegetation som finns är 
hydrofil, dvs. fuktighetsälskande. Till våtmarker räknas i detta sammanhang också småvatten i 
skogs- och jordbrukslandskapet som till exempel gölar, dammar och liknande.  
 
Våtmarker står för en betydande del av vår biologiska mångfald. Grunda fågelsjöar fungerar som 
rastplatser för många fågelarter, i rikkärren finns praktfulla orkidéer och i småvattnen i 
jordbrukslandskapen trivs grodor. Många växter och djur är beroende av våtmarker under hela 
eller delar av sin livscykel.  
 
Våtmarker tillhandahåller även många ekologiska och vattenhushållande funktioner som är till 
nytta för oss människor. De har stor betydelse för vattnets kretslopp genom att de samlar, lagrar, 
renar och sprider vattnet vidare. Våtmarker kan till exempel minska översvämningsproblem och 
mildra effekterna av torrperioder samtidigt som de fungerar som reningsverk och bidrar till att 
minska övergödningen i havet. Tungmetaller, bekämpningsmedel och partiklar kan bindas av 
våtmarkernas vegetation och sediment i stället för att spridas vidare med vattnet.  
 
 

Stora arealer våtmarker har försvunnit 
 
Sverige har drygt 6 miljoner hektar våtmarker, motsvarande en femtedel av landytan, vilket 
innebär att det är ett av världens våtmarksrikaste länder. Omkring en fjärdedel av landets 
ursprungliga våtmarksareal bedöms ha försvunnit genom utdikning och uppodling, framförallt 
inom skogs- och jordbruket.  
 
I Skåne har åverkan på vattenmiljöerna varit oerhört omfattande. Åar har rätats ut, bäckar och 
diken har ersatts av cementkulvertar under åkrarna, våtmarker har dränerats och sjöar har sänkts 
eller till och med helt försvunnit. I genomsnitt har en fjärdedel av våtmarkerna i Sverige 
försvunnit. Denna andel våtmarker dikades ut i Skåne endast under åren 1870-1884. I Trelleborgs 
kommun har omkring 90 % av de ursprungliga våtmarkerna försvunnit. I början av 1800-talet fanns 
i Trelleborgs kommun ca 8 000 ha våtmark och de utgjorde nästan en fjärdedel av landytan. I dag 
återstår endast ca 700 hektar. 
 
Staten drev utvecklingen och subventionerade utdikningar och sjösänkningar för att säkerställa 
livsmedelsproduktionen till den växande befolkningen under slutet av 1800-talet och början av 
1900- talet. Reglering av större vattendrag och kulvertering av små vattendrag, var led i att 
åstadkomma ett rationellt och konkurrenskraftigt jordbruk.  
 
Resultaten blev stora lättbrukade fält och goda skördar men också en i det närmaste total 
torrläggning av jordbrukslandskapet. Landskapet är nu utarmat på fuktiga och vattenhållande 
biotoper. Vattnets förkortade uppehållstid i landskapet har kraftigt försämrat den naturliga 
vattenreningskapaciteten i vattendragen. Andra problem är översvämningar vid riklig nederbörd 
och flödestoppar, uttorkade vattendrag vid torrperioder och färre djur- och växtarter i landskapet. 
En övervägande del av de kvarvarande våtmarkerna är i varierande grad påverkade av mänskliga 
ingrepp.  
 
För att uppnå miljökvalitetsmålet ”Myllrande våtmarker” behövs våtmarker i sådan mängd och 
variation att det säkerställer överlevnad och spridningsmöjlighet för våtmarksarter inom deras 
naturliga utbredningsområden. Våtmarkers vattenhushållande funktion: dess förmåga att hålla 
kvar vatten, rena vatten, jämna ut vattenflöden och reglera lokalklimatet behöver stärkas.   
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Våtmarker är värdefulla för det skånska landskapet på många sätt. De berättar om vår kulturmiljö, 
de är inslag i gröna friluftsområden och kan användas i landsbygds- och tätortsutveckling. 
Våtmarker har en viktig roll att fylla när rekreationsområden skapas i tätortsnära områden. 
Framför allt sydvästra Skåne lider brist på allemansrättslig mark med möjligheter till friluftsliv. En 
våtmark kan placeras så att den berikar och smälter in i landskapsbilden och samtidigt förhöjer 
platsens natur- och kulturmiljövärden och blir ett välbesökt rekreationsområde.  
 

 
Bild 17.  Albäcks naturområde är mycket välbesökt av både människor och djur. Området erbjuder förutom 
skogsgläntor även tätortsnära rekreation vid fina våtmarker och betesängar. Foto: Cathrine Ek. 
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Våtmarker i Trelleborgs kommun 
 
Totalt finns det i Trelleborg ca 700 hektar öppen våtmark, vilket motsvarar knappt 2 % av 
Trelleborgs kommuns area. I Trelleborgs kommuns ”Natur- och kulturmiljöplan” från 2010 
beskrivs våtmarker med höga och mycket höga naturvärden; Dalköpinge ängar, Smygekärr, 
Ugglarpsmosse, Åmossarna, Sotemosse, Rådmansängar, Fågelviksängar, Beddinge ängar, Gärdslövs 
våtmark, Sillesjödammar, Sumpen, Flaningen. Länsstyrelsen har även med ännu ett område, i sin 
rapport om rikkärr i Skåne, som inte finns med i Trelleborgs natur och kulturmiljöplan; Högalid. 
Det anläggs för närvarande många våtmarker i kommunen, främst inom Tullstorpsåprojektet men 
även på andra håll. Dessa våtmarkers naturvärden är ännu inte helt utvecklade och områdena är 
inte fullt inventerade.  

Rikkärr 
Kärr är torvbildande våtmarker, myrar, som är rika på mineraler eftersom de får sitt vatten från 
grundvatten eller omgivande fastmark. Kärr ska jämföras med mossar, vilka endast får sitt vatten 
direkt från nederbörden och dessa är alltså mineralfattiga, näringsfattiga och har alltid ett lågt pH-
värde. Kärr kan ha både högt och lågt pH-värde beroende på omgivningen och platsens karaktär. 
Rikkärr har ett högt pH-värde på ca 6 – 8, vilket vanligtvis beror på en hög kalkhalt i vattnet till 
exempel på grund av en kalkhaltig berggrund som ibland kommer i dagen. Rikkärr kan generellt 
sett också vara näringsfattiga på grund av en begränsad tillgång på fosfor. Fattigkärr har i motsats 
till rikkärr ett lågt pH-värde. Alla typer av kärr har en speciell flora och fauna knuten till 
mineralhalt, näringshalt och pH-värde.  
 
Inom Trelleborgs kommun finns tre våtmarksområden som av länsstyrelsen klassas som rikkärr; 
Dalköpinge ängar, Smyge kärr och Högalid. I rikkärren finns många hotade arter av både 
kärlväxter, mossor, svampar, skalbaggar, snäckor och fjärilar. Rikkärr är en hotad naturtyp som av 
Naturvårdsverket omfattas av ett åtgärdsprogram för habitat. 

Småvatten 

Ett småvatten är en vattenfylld hålighet i landskapet om ca 100 m2
 

- 10 000 m2. I Trelleborgs 
kommun finns drygt 1 000 småvatten utspridda i landskapet, främst i backlandskapet i området 
kring Landsvägen, riksväg 101. Många av dessa småvatten, ca 30%, har försvunnit under de två 
senaste decennierna. Småvattnen kan vara av olika slag, exempelvis dödisgropar, lertäkter, 
märgelgravar, torvtäkter, korvsjöar (uppkomna genom avknoppning av meandrande vattendrag), 
översvämningssjöar och instängda laguner. Småvatten kan också vara anlagda av människan, 
exempelvis bevattningsdammar och branddammar. Småvattnens värde som rast- och 
häckningslokaler för fåglar är mycket stort. En ridå av träd och buskar runt vattnet ökar 
förutsättningarna för att det kan fungera som en viltreservoar i jordbrukslandskapet. Däggdjur, bl a 
fälthare, kanin och rådjur utnyttjar småvattnen som dricksvatten, samtidigt som det kan hysa flera 
fiskarter, groddjur och kräftdjur.  

Mader, fukthedar och fuktängar 
Kärr, fukthedar och fuktängar har mycket liten utbredning idag i sydvästra Skåne. Alkärr kan i små 
fragment återfinnas på platser där det sannolikt ursprungligen funnits alskog, bl a vid Ugglarps 
mosse. Fuktäng förekommer i areellt liten omfattning men är utspridd inom framför allt 
backlandskapet och vid kusten. Inom kommunen finns sötvattenstrandängar sk mader vid 
Åmossarna, Grönby, Anderslöv, Börringesjön, Dalköpingeåns och Tullstorpsåns nedre lopp, 
Fågelviksängar och på Dalköpinge ängar. Vid Fågelviksängar, där området är mycket flackt, har 
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havet bildat en lagun intill Albäcksån. Området har vissa drag av marskland. Detta innebär att 
havet vid högvatten översvämmar området, vilket ger det dess speciella karaktär och flora.  
 
 

Våtmarker från norr till söder 
 
Nedan följer en översiktlig genomgång av de våtmarker och rikkärr i kommunen som utpekats i 
Länsstyrelsens rikkärrsrapport samt i Trelleborgs kommuns ”Natur- och Kulturmiljöplan”.  

Dalköpinge ängar (rikkärr, naturreservat) 
Dalköpinge ängar är ett naturreservat med mycket värdefulla strandängar. Det är ett område 
mellan Litorinavallen och havet där uppvällande grundvatten gett upphov till ett spännande 
växtliv. Kalkberggrunden ligger här ganska grunt vilket innebär att marken översilas på flera ställen 
av kalkrikt grundvatten. Strandängarna består av en mosaik av torrare partier, kalkfuktängar och 
rikkärr. Området är också en viktig rastplats och övervintringsplats för många fågelarter. 
Kalkfuktängarna är rika på orkidéer såsom majnycklar, ängsnycklar och göknycklar. Späd 
skorpionmossa, källtuffmossa, guldspärrmossa och trindstarr är mycket vanliga i kalkkärrsytorna. 
Andra vanliga rikkärrsarter är bl a slankstarr, tagelsäv, tätört, kärrsälting, kärrkvastmossa och 
kärrbryum. Röd glansvitmossa bildar på vissa ställen små tuvor där rundsileshår även växer och 
den rödlistade orkidén Majnycklar växer vackert i kalkkärrsytorna. Området har utpekats i 
Länsstyrelsens rikkärrsrapport. 

Smyge kärr (rikkärr) 
Smyge kärr är en före detta grustäkt som genom ett ytnära och rörligt, kalkrikt grundvatten 
utvecklats till ett rikkärr med förekomst av olika orkidéer, bl a majnycklar och ängsnycklar. 
Rikkärret ingår i ett större våtmarksområde med bland annat videbuskage, stora vippstarrtuvor 
och brunstarr.  Slokstarr och kärrbryum är vanliga och enstaka exemplar av majnycklar finns. 
Bottenskiktet domineras helt av guldspärrmossa. Våtmarksområdet hyser även flera 
groddjursarter, bland annat har strandpadda påträffats här. Björk- och videuppslag förekommer 
och innebär långsiktigt att områdets karaktär kan förändras genom att det växer igen. Området har 
utpekats i Länsstyrelsens rikkärrsrapport. 

Högalid (rikkärr)  
Detta är ett ytterst litet kalkkärr i kanten av en förövrigt fin kalkfuktäng. Runt kalkfuktängen växer 
ett hav av sjöfräken. Andra vanliga arter i våtmarksområdet är mannagräs, kabbeleka, vass och 
veketåg. Kalkkärret ligger i en svacka och hyser arter som späd skorpionmossa, kärrspärrmossa, 
guldspärrmossa, stor skedmossa och slankstarr. Mindre vanliga arter är källtuffmossa, ängsnycklar, 
näbbstarr, kärrjohannesört och plattsäv. Kärrjohannesört och kärrspira finns rikligt utspridda i hela 
våtmarksområdet. Kalkkärrsgrynsnäckan finns i kärret. Området är markerat som ängsmark på 
den gamla häradskartan från slutet av 1800-talet. Området har utpekats i Länsstyrelsens 
rikkärrsrapport. 

Ugglarpsmosse (Natura 2000- område)  
Ugglarps mosse ligger sydväst om Börringesjön i en före detta vik till sjön. Området, som innefattar 
ca 72 ha våtmark, är det enda större sumpskogsområdet inom kommunen. Fossila fynd av djur- 
och växtlämningar från tiden närmast efter inlandsisens avsmältning har gjorts i en del av mossen. 
Området hyser en variationsrik våtmarksvegetation och ett rikt djurliv. Ugglarps mosse är en 
välkänd lokal för sin biologiska mångfald av trollsländor och området är även klassat som  
Natura 2000- område på grund av trollsländearten citronfläckad kärrtrollslända. 
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Bild 18 - 21.  Sjöflicksländor under parning i Ugglarps mosse, Igelknopp vid vattenbrynet vid visnings-
sträckan i Tullstorpsån väster om Jordberga gods och Majnycklar på Dalköpine ängar. Foto: Maria Adolfsson 
och Cathrine Ek.  
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Åmossarna  
Åmossarna är ett drygt 2 km långt småvattensystem bestående av myrmarker och mellan 10 och 
15 stycken småsjöar beroende på vattennivån i vattendraget. Alla sjöarna myrområdena är mer 
eller mindre sammankopplade med varandra via Ståstorpsån och flera tillflöden till området och 
ån. Området ligger i ett dödislandskap och i början av 1800-talet fanns här stora myrmarker. Vid 
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet grävde man flitigt efter torv i våtmarken. Detta ledde 
till att sjöarnas vattenspeglar blev större och fler. Området har ett stort landskapsmorfologiskt och 
geovetenskapligt värde. Området är en oas för den biologiska mångfalden och här häckar bland 
annat brun kärrhök. 
 
Vid Åmossarna har en stor mängd fornhistoriska fynd gjorts i marken. Ett flertal stenåldersbyar 
har upptäckts kring de stora sjöarna och ett mycket speciellt bronsålderssvärd, ett krumsvärd, har 
hittats vid stranden till den största sjön. Sannolikt har detta bronssvärd vid någon form av 
ceremoni offrats i mossen av en speciell orsak. Från Åmossarna kan man väster ut tydligt se ett 
flertal bronsåldershögar på rad vilket tyder på en stor aktivitet i forna tider. 

Sotemosse 
Våtmarksområdet består av ett flertal småsjöar och myrområden som härstammar från 
backlandskapets dödismiljöer. I området finns också grävda deponeringsdammar för Jordberga 
Sockerbruks processvatten. Deponeringsdammarna används inte längre och har med tiden blivit 
fina våtmarker populära för fågellivet.  
 
 

 
Bild 22.  Våtmarksområde vid sjöarna i Åmossarna. Foto: Maria Adolfsson. 

 



 

  55

 
Rådmansängar 
 

Rådmansängarna ligger i Albäcksområdet väster om Trelleborg som är ett välbesökt och älskat 
tätortsnära rekreationsområde. Rådmansängarna består av fuktiga betesmarker som svämmas 
under våren. På äldre kartor från mitten av 1800-talet kan man se att området till största delen 
består av våtmarker och under den tiden var torvbrytningen stor i området. Under år 2007 
förändrades området genom att fler våtmarker grävdes fram och Albäcksån meandrades. De 
fuktiga ängarna har stor betydelse för fågellivet.   
 

 
 
Bild 23.  Våtmarker på Rådmansängar som besöks av en flock kanadagäss. Foto: Cathrine Ek. 

Fågelviks ängar 
Inom området återfinns en unik våtmark på totalt 18 ha som omfattar saltpåverkade strandängar 
med en särartad vegetation. Sedan mitten av 1960-talet ligger en golfbana på området. I banans 
mitt finns mindre rester av en havslagun som i dag är en sumpmark. Området hyser ett livligt 
fågelliv bland annat gravand, gulärla och rödbena och våtmarksområdet innehåller flera viktiga 
biotoper. Olika arter av groddjur finns inom området. En rik flora med en rad olika sällsynta samt 
sårbara växtarter återfinns i och omkring kärrområdena.  

Beddinge ängar 
Beddinge ängar kan karaktäriseras som en öppen hagmark och ligger i ett stråk av fuktiga marker 
norr om Litorinavallen. Under Litorinatiden, ca 5000-2000 f Kr, var detta område en havslagun. 
Den dominerande vegetationstypen är tuvtåtelfuktäng och i området finns välbevarade rester av 
det dikessystem som tidigare användes för ängavattning. Ängavattning användes under 1800-talet 
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för att låta vattnet sprida näringsämnena över ängarna vilket i sin tur skulle ge större skördar av hö 
till djuren. Fågellivet i området är rikt och varierat med många arter av vadarfåglar, bla 
enkelbeckasin, tofsvipa, rödbena, storspov och vissa år även rödspov.   

Gärdslövs våtmark 
Två större dammar vid Näsbyholm har anlagts för några år sedan med en total yta av 5,9 ha varav 
2,7 ha vattenyta. Ytterligare en mindre damm har alldeles nyligen anlagts. Våtmarken har utvecklat 
ett mycket rikt fågelliv. I dammarna häckar bl.a. gråhakedopping, vigg, rörhöna och flera par 
grågäss. Ovanligare arter som årta, snatterand, brunand och skedand kan ses regelbundet under 
häckningssäsongen. Dammarna har en del buskage vars grenar delvis växer ut över vattnet. Detta 
ger skydd för sjöfåglarna och de kan även bygga bo i anslutning till buskagen. Brun kärrhök ses jaga 
över våtmarken och häckar i närheten. Även glada och tornfalk kan ses här. Under sträcktid 
speciellt på hösten rastar många vadarfåglar av olika arter på revlar och flacka strandkanter i 
dammarna. Gärdslövs våtmark är ett mycket lyckat exempel på hur värdefull natur kan återskapas. 

Sillesjödammar 
Sillesjödammar består av två större och en mindre deponeringsdamm från det nedlagda Jordberga 
Sockerbruk. De två större dammarna är mycket fågelrika. Dammarna är viktiga rastlokaler för 
vadare under flyttningstid. De deponeringsdammar som återställts i sydost är idag en delvis 
sumpig gräsmark.   

Sumpen 
Sumpen är en liten konstgjord fågeldamm intill kusten vid Trelleborgs västra infart. Sumpen har 
utvecklats till en betydelsefull rastplats och häckningslokal för ett flertal våtmarksfåglar. Området 
är planlagt i detaljplan och närheten till tätorten gör att området är välbesökt. 

Flaningen 
Strax innan Ståstorpsån når utloppet i havet passerar ån den lilla sjön Flaningen i Trelleborgs 
tätort. Flaningen är ett våtmarksområde som anlades under våren 1992 på före detta grön 
parkmark. Flaningen blev snabbt ett värdefullt tillhåll för fågellivet och ett flertal våtmarksbundna 
arter häckar i området, bland annat en koloni av skrattmås. Rörhöna, sothöna, gravand och 
gräsand häckar också i området. Vattentillförseln till våtmarken sker genom att vatten pumpas från 
Ståstorpsån. Området är lättillgängligt för allmänheten med hårdgjorda grusgångar och det är ett 
mycket uppskattat inslag i tätortsmiljön.  
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Våtmarker och kärr med höga naturvärden 

 
I Trelleborgs kommun finns värdefulla våtmarker utpekade i Länsstyrelsens dokument ”Skåne läns 
våtmarksinventering” och i ”Skånes rikkärr” samt i Trelleborgs kommuns ”Natur- och 
kulturmiljöplan”. Alla de utpekade områdena i de här dokumenten bör skyddas från exploatering 
och de behöver skötas på ett sätt som bevarar eller utvecklar områdenas naturvärden.  
 
Av de utpekade våtmarksområdena skyddas i dagsläget Dalköpinge ängar som naturreservat och 
Ugglarps mosse som Natura 2000 område. De stora småvattensystemen, Åmossarna och Ugglarps 
mosse, är strandskyddade enligt miljöbalken. Övriga våtmarker i kommunen som bedöms som 
särskilt värdefulla ska skyddas som naturreservat eller genom naturvårdsavtal.  
 
Småvatten och våtmarker i jordbruksmark skyddas genom ett generellt biotopskydd enligt 7 kap 
11§ i Miljöbalken ”Småvatten och våtmarker med en areal av högst ett hektar i jordbruksmark som 
ständigt eller under en stor del av året håller ytvatten eller en fuktig markyta såsom kärr, gölar, 
vätar, översilningsmarker, kallkällor, märgelgravar, öppna diken och dammar. Arealbegränsningen 
avser inte linjära element som öppna diken. Dammar anlagda för bevattningsändamål innefattas 
inte i denna biotop.”  
 
Ett hot mot natur- och kulturmiljövärden i odlingslandskapets våtmarker är att betesgång eller 
slåtterbruk avstannar i områden. Detta resulterar i förändringar i våtmarksvegetationen och att 
våtmarksområden växer igen. Denna förändringsprocess påskyndas också av nedfallet av 
kväveföreningar i vissa regioner.  
 
 

Våtmarker i odlingslandskapet ökar 
 
I odlingslandskapet finns ett stort behov av restaurering och anläggning både av vattenmiljöer och 
hävdade våtmarker. För att uppnå miljökvalitetsmålet ”Myllrande våtmarker” krävs det att 
våtmarker restaureras eller anläggs i sådan omfattning att tillräckligt med livsmiljöer skapas för att 
säkerställa överlevnad och spridningsmöjlighet för våtmarksberoende arter inom deras naturliga 
utbredningsområden.   
 
Inom Trelleborgs kommun pågår flera projekt som innefattar anläggande av våtmarker. Det största 
är Tullstorpsåprojektet som är ett kommunalt initierat men markägardrivet projekt där man tar ett 
helhetsgrepp på restaureringen av Tullstorpsåns avrinningsområde. Projektet med restaurering av 
vattendraget och anläggande av våtmarker drivs framgångsrikt av Tullstorpsåns Ekonomiska 
Förening. Inom projektet planeras ett 50- tal våtmarker och hittills är ca 20 stycken anlagda.   
 
I samband med vägbyggen anläggs ofta våtmarker, främst för att hantera dagvattnet från de 
hårdgjorda ytorna, vilka kan få stor betydelse för den biologiska mångfalden. Flera våtmarker har 
även anlagts eller planerats inom kommunala naturvårdsprojekt som översvämningsdämpande 
åtgärder.  
 
Tidigare var våtmarker en viktig del i produktionen. Många våtmarker används även i dag för 
slåtter eller för bete. Det ökar i allmänhet de biologiska värdena och där den naturliga 
produktionen av växtmaterial tas tillvara genom slåtter, bortförs näringsämnen på ett utmärkt vis, 
vilket är positivt för att minska övergödningsproblemen. Men huvuddelen av biomassan i 
våtmarker skördas aldrig. Teknik och ekonomi har ännu inte lett till något genombrott för 
energianvändning av den naturliga våtmarkens produktion, men kanske kan ett sådant 
genombrott snart nalkas. Hela kedjan från skörd i våtmarkerna till användning av växtmaterialet 
måste studeras. En intensifierad teknisk utveckling är viktig för att få fram effektiva 
skördemetoder och nya användningssätt av vegetation i vattendrag, som till exempel rötning och 
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förbränning. Lönsamma användningsområden för materialet är en avgörande förutsättning. 
Rådgivning behövs för att markägarna bättre skall uppmärksamma de möjligheter som redan finns. 
Från kulturmiljösynpunkt är det positivt om våtmarker restaureras eller nyskapas med en historisk 
anknytning i områden. 
 
Det är viktigt att kommunen integrerar våtmarksplaner i det övriga planarbetet. Kommunen bör då 
reservera de områden i landskapet där våtmarksåtgärder i framtiden kan vara lämpliga. Det bör 
göras dels för att kunna hålla vatten i landskapet och därmed minska översvämningsrisken på 
andra platser, dels för att ta upp näring från åarna och därmed minska övergödningsproblemen i 
havet men även för att öka den biologiska mångfalden i odlingslandskapet.   

 

Hotade arter och habitat 
 
Länsstyrelsen tar fram och Naturvårdsverket fastställer åtgärdsplaner för hotade arter och habitat 
som berör våtmarker och biologisk mångfald mm. För Trelleborgs kommun finns ett 
åtgärdsprogram kopplade till rikkärren Smyge kärr, Dalköpinge ängar och Högalid samt arterna 
större vattensalamander och strandpadda. Större och mindre vattensalamander samt en liten 
population strandpadda finns dokumenterade i Smyge kärr. Genom att målmedvetet arbeta med 
åtgärderna i åtgärdsprogrammen kan habitat och biologisk mångfald räddas. 
 
Grönfläckig padda har under 1960- och 1970-talet observerats på Beddinge ängar. Idag är den 
troligen utrotad i kommunen, men det finns bestånd i Vellinge kommun varför en chans till 
återetablering vid gynnsamma förhållanden finns. Även blomväxten kärrnocka har fram till 1900-
talets början funnits vid vattendrag och våtmarker i Trelleborgs kommun. I dag är denna art akut 
hotad enligt Art Databanken.  
 
Orsaken till tillbakagången av groddjur och övrig biologisk mångfald i Skåne är att den småskaliga 
strukturen i landskapet med många småbiotoper som fungerar som gömställen, 
övervintringsplatser och lokaler för födosök, till stor del har försvunnit och ersatts av stora 
jordbruksenheter. Mängder av små våtmarksområden har dikats ut och försvunnit från 
odlingslandskapet.  
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Levande sjöar och 
vattendrag 

 
 

 
 
 
 

Riksdagens definition 

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. 
Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska 
och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.  
 
Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation. 
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Miljömålsprogram 2013 – 2020 
 

LOKALA MILJÖMÅL -  

Levande sjöar och vattendrag 
 

 

1 – Alla vattendrag ska ha god status och vattenkvaliteten får inte försämras.  
Alla Trelleborgs kommuns vattendrag ska ha uppnått minst god status enligt EU:s ramdirektiv för vatten 
till år 2020. År 2015 ska minst ett av dessa vatten ha uppnått god status eller vara nära att nå god status. 
Se sida 68. 
 
2 – Vattendrag ska utredas och restaureras. 
År 2015 ska en utredning vara genomförd som belyser hur vattendragen ska restaureras för att uppnå 
bästa näringsreducerande effekt, bästa vatten hållande förmåga i landskapet för att minska risken för 
tillfälliga översvämningar till åkermark och bebyggelse samt uppnå högsta värde för biologisk mångfald. 
År 2020 ska de vattendrag som bedöms ha behov av restaurering vara åtgärdade eller ha påbörjade 
restaureringsprojekt. Se sida 69. 
 
3 – Natur- och kulturmiljöer vid sjöar och vattendrag ska utvärderas och skyddas. 
År 2015 ska en utredning vara genomförd som belyser och lokaliserar särskilt skyddsvärd och värdefull 
natur- och kulturmiljö längs med sjöar och vattendrag. Till år 2020 ska dessa särskilt värdefulla miljöer 
ha ett långsiktligt skydd. Se sida 70. 

 
4 – Åtgärdsprogram för hotade arter och habitat ska genomföras. 
De åtgärdsprogram för hotade arter och habitat som är relevanta för kommunens sjöar och vattendrag 
ska genomföras senast år 2015. Se sida 70. 
 
5 – Rekreationsmöjligheter längs med sjöar och vattendrag. 
Under år 2015 ska en utredning vara genomförd som visar möjliga rekreationsområden i kommunen 
som kan göras mer tillgängliga, längs med sjöar och vattendrag. Hänsyn ska tas till naturområdens 
störningskänslighet. Till år 2020 ska minst ett av dessa rekreationsområden vara lättillgängligt och 
kunna nås av besökare med funktionsnedsättning. Se sida 71. 
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Vattensystem, åar och sjöar i landskapet 
 
 
Samtliga vattendrag i Trelleborg är kraftigt påverkade av människans aktiviteter och har genom 
uträtningar, vattennivåsänkningar och återkommande rensningar förlorat reningsförmåga, 
biologisk mångfald och rekreationsvärden. I ett naturligt vattendrag utgörs området närmast 
vattendraget av en övergångszon mellan land och vatten. En flerskiktad strandzon ger skuggning 
av vattendraget och erosionsskydd samt bildar en viktig spridningskorridor för djur och växter. En 
ursprunglig och opåverkad miljö längs med vattendrag är dock relativt sällsynt idag. Många 
vattendrag har på många håll fungerat som recipienter för industriutsläpp, dagvatten och enskilda 
avlopp. När det gäller de små vattendragen i Trelleborgs kommun är det däremot påverkan av 
jordbruket som förändrat miljön i och omkring vattendragen allra mest. För att effektivisera 
jordbruket har avvattning av våtmarker samt rensning och dikning av vattendrag skett. Efter dessa 
rationaliseringar inom jordbruket har vattendrag förlorat mycket av den ursprungliga sträckningen, 
den biologiska mångfalden och flera viktiga biotoper har försvunnit.   
 
Samtidigt har samtliga vattendrag även en rad kvaliteter bestående av höga naturvärden med 
karaktäristiska värdekärnor av olika typ. Flera av dessa områden längs med Trelleborgs åar har 
genomgått olika inventeringar gällande flora och fauna. I många områden har vi däremot bristande 
kunskaper om gällande naturvärden och biologisk mångfald samt kulturmiljövärden. Eventuellt 
kan det vara lämpligt att fundera över utökade juridiska skydd av flera skyddsvärda naturområden 
vid sjöar och vattendrag. Vattendragen och åarna som helhet har också mycket god potential att, 
genom aktiva restaureringsarbeten, åter kunna fungera som högkvalitativa livsnerver för en god 
biologisk mångfald i jordbrukslandskapet. Trelleborgs kommun har redan i dag flera konkreta 
exempel på våtmarksprojekt där restaurering genomförts eller pågår, med mycket goda resultat. 

Landskapet präglas av den stora torrläggningens tid … 
 

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet genomfördes stora förändringar i det Skånska 
jordbrukslandskapet. Avsikten var att skapa nya och större ytor åkermark för ett effektivare 
jordbruk. Många våtmarker och sjöar sänktes eller torrlades helt. Vackert slingrande åar rätades ut 
och grävdes djupare ner i marken för att vattnet i lanskapet så snabbt som möjligt skulle ta sig 
vidare ut i havet. Det finns uppgifter på att Söderslätts våtmarksarealer under den här tiden har 
minskat från 10 – 15 procent av landskapet till att i dag ligga på drygt 1 procent av landskapets yta. 
Avvattningsprojekten stimulerades av staten genom att erbjuda förmånliga lånemöjligheter och 
genom att en dikningslag infördes år 1879 (Ref. Det skånska landskapet, årsbok för 
Naturskyddsföreningen i Skåne 2001). Resultat av liknande åtgärder kan tydligt ses på kartbilden 
över Trelleborgs kommuns vattendrag i kommunens nordöstra hörn. Här syns rätlinjiga 
vattenstrukturer i landskapet i ett område där den stora sjön Näsbyholmssjön låg förr.   

… och samtidigt var det tiden då massor av småsjöar skapades 
 

Industrialismen tog fart under 1800-talet och med den kom även ett större energibehov. Det rådde 
stor brist på ved och därför började man bryta torv i stor skala för eldning. I dag ser vi resultaten av 
torvbrytningen som en stor mängd vattenfyllda småsjöar utspridda i landskapet. Trelleborgs 
kommun har en mycket stor mängd småsjöar framför allt i kommunens norra halva som ligger i 
det sydskånska backlandskapet. Dessa småsjöar har ursprungligen varit dödisgropar som bildats 
under den senaste stora istidens avsmältning. Småsjöarna har sedan dess under en lång tid vuxit 
igen, blivit kärr eller mossar och förtorvningen har därmed startat. I samband med att stora 
torvmängder grävdes ut har hålen i landskapet återigen kunnat vattenfyllas och vattenspeglarna 
har därmed återförts till landskapet och blivit fina lokaler för sjöfågel och annan våtmarksberoende 
biologisk mångfald.   
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Trelleborgs vattensystem från land till hav 
 
I stort sett hela Trelleborgs kommuns landyta avvattnas till Östersjön genom sju större 
vattensystem; Albäcksån, Ståstorpsån, Dalköpingeån, Gislövsån, Äspöån, Tullstorpsån och 
Vemmenhögsån. Vemmenhögsån, som ligger längst i öster, delas mellan Trelleborgs och Skurups 
kommuner och ligger till största delen i Skurups kommun.  
 
Strandskydd råder vid vattendragen Albäcksån, Dalköpingeån, Äspöån och Tullstorpsån medan 
Ståstorpsån och Gislövsån saknar strandskydd. Mindre delar av kommunen avvattnas i norr 
genom Segeåns vattensystem. I väster avvattnas kommunen genom bland annat Bernstorpsbäcken 
och i öster av förutom Vemmenhögsån även av Dybäcksån. Övriga områden längs kusten avvattnas 
via diken eller dagvattensystem ut i Östersjön.  
 

 
Karta 8.  Åar och sjöar i Trelleborgs kommun.  
 
I Trelleborgs kommun finns en mycket stor mängd småsjöar vilka framför allt ligger i och kring 
backlandskapet strax norr om Söderslätts landskap. Dessa småsjöar avhandlas närmare i 
underlagsmaterialet kring ”myllrande våtmarker”.  
 
Några sjöar eller delar av sjöar som är av lite större storlek finns också inom Trelleborgs kommuns 
gränser. Börringesjön i norr delas mellan Trelleborgs och Svedala kommun. En mindre del av 
Näsbyholmssjön i öster ligger inom Trelleborgs kommuns gränser medan den större delen av sjön 
ligger i Skurups kommun. Näsbyholmssjön ligger inom Dybäcksåns vattensystem.  De största 
sjöarna i Åmossarnas småvattensystem kan också räknas till de lite större sjöarna och dessa ligger 
inom Ståstorpsåns vattensystem. Detsamma gäller Flaningen som även den ligger i Ståstorpsåns 
vattensystem.  Strandskydd gäller vid samtliga av sjöarna förutom Flaningen som dessutom ligger 
inom detaljplanerat område i Trelleborgs tätort.     
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Storleken på vattensystemens avrinningsområden enligt officiella siffror från SMHI är följande: 
Albäcksån 48 km2, Ståstorpsån 36 km2, Dalköpingeån 70 km2, Gislövsån 14 km2, Äspöån 34 km2 
samt Tullstorpsån 63 km2. Vemmenhögsån ligger till största delen inom Skurups kommun men 
finns ändå med i kartan nedan över avrinningsområdenas utbredning.  
 
Kartan illustrerar tydligt att de åar som mynnar ut i Östersjön i Trelleborgs kommun också till 
absolut största delen har avrinningsområden som ligger inom kommunens gränser. Detta betyder 
att Trelleborgs kommun mer eller mindre som ensam kommun själv har ansvar för vad som följer 
med vattendragen från land till hav eller som det ibland uttrycks ”från vaggan till graven”. Det 
avrinningsområde som skiljer sig från övriga är avrinningsområdet till Vemmenhögsån, vilket delas 
med Skurups kommun. Detta betyder att ansvaret för vad vattendraget för med sig ut i havet delas 
mellan Trelleborgs och Skurups kommuner. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Karta 9.  Avrinningsområden för de sex största åarna i Trelleborgs kommun, Albäcksån, Ståstorpsån, 
Dalköpingeån, Gislövsån, Äspöån och Tullstorpsån samt Vemmenhögsån längst i öster som delas mellan 
Skurups och Trellebors kommuner. Samtliga avvattnas, tillsamman med diken och andra dagvattensystem, 
ut i Östersjön.    
 
 

Sydvästra Skånes Vattenråd 

Under hösten 2013 bildades Sydvästra Skånes Vattenråd. Vattenrådet bestod från början av 
medlemmarna Trelleborg, Vellinge och Skurups kommuner men medlemslistan kommer att 
förändras med tiden. Vattenrådet är öppet, inte bara för kommuner, utan även för företag, 
markägare, organisationer och enskilda som förhoppningsvis snart kommer att ingå i samarbetet 
kring sydvästra Skånes vatten.  

Enligt vattenrådets stadgar ska vattenrådet skapa ett helhetsperspektiv på vattenresurserna och 
vara ett forum för samverkan för alla aktörer som berörs av vattenfrågor. Vattenrådet ska värna 
och förbättra vattenmiljöernas kvalitet samt övervaka kvaliteten och användandet av sydvästra 
Skånes vattenmiljöer med hänsyn till kommunernas, näringslivets, jord- och skogsbrukets, fiskets, 
naturvårdens och det rörliga friluftslivets intressen. Dessutom ska Vattenrådet även vara 
rådgivande kontakt- och informationsorgan angående kontroll, vård och utnyttjande av 
vattenmiljöerna.     
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EU:s ramdirektiv för vatten och statusklassning 
 
År 2000 startade en ny europeisk vattenpolitik. Då antogs ”ramdirektivet för vatten” av EU. 
Direktivet innebar en ny helhetssyn på vatten och ett arbete med att bevara och förbättra Europas 
sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten. EU-direktivet förbinder samtliga EU- länder att arbeta på 
ett likartat sätt med vattenfrågor. Vattendirektivet infördes i svensk lagstiftning år 2004. En viktig 
förändring i och med helhetssynen på vatten är att det inte längre är de administrativa gränserna 
mellan till exempel kommuner och län, utan vattnets naturliga gränser mellan vattensystem, som 
är utgångspunkt för arbetet.  
 
I Sverige har direktivets miljömål genomförts i lagstiftningen som miljökvalitetsnormer och i 
december 2009 beslutade vattenmyndigheterna om miljökvalitetsnormer i form av kvalitetskrav 
för yt-, havs- och grundvattenförekomster. I Sveriges arbete med vattendirektivet har alla 
vattenförekomster klassificerats i ett antal statusklasser. Kartläggning och övervakning av 
vattenförekomster har resulterat i en bedömning av vattnets nuvarande status.  
 
Målet enligt EU:s ramdirektiv är att alla Sveriges vattenförekomster ska ha uppnått minst god 
status år 2015. I de fall detta inte är möjligt av olika skäl kan tiden förskjutas till 2027. Trelleborgs 
kommun har ett lokalt miljömål direkt kopplat till vattendirektivet men målet god status i alla 
kommunens vatten är satt till 2020. 
 
 En vattenförekomst är ett homogent vattenområde, exempelvis en sjö eller en sträcka i en å eller 
en älv. För sjöar gäller en minsta yta på 1 km2, och för vattendrag skall uppströms liggande 
tillrinningsområde inte understiga 10 km2. Vissa mindre sjöar och vattendrag, värdefulla vatten och 
vatten med miljöproblem, har dock tagits med som vattenförekomster efter en behovsprövning. 
Ett vattendrag, en sjö eller kustvattenområde kan bestå av flera vattenförekomster. 
 

Vattendrag och vattenförekomster i Trelleborgs kommun 
 

Trelleborgs sex största vattendrag ingår alla i miljöövervakningsprogram och har speciellt 
placerade övervakningsstationer där provtagning av vatten genomförs. Tre av dessa vattendrag är 
även klassade som vattenförekomster; Albäcksån (eller Albäcken som den ibland kallas), 
Dalköpingeån och Tullstorpsån. Detta betyder att vattendragen även har erhållit en statusklassning 
gällande ekologisk och kemisk status.  
 
Längt norr ut i Trelleborgs kommun ligger även en mycket liten del av vattendraget Dybäcksån 
som till största delarna delas mellan Skurup och Svedala kommuner. Även Dybäcksån ingår i 
miljöövervakningsprogram och är klassad som vattenförekomst med tillhörande ekologisk och 
kemisk statusklassning. 
 
Vattenförekomst  ID  Ekologisk status  Kemisk status  Kommuner    

Albäcken  SE614785‐132662  Dålig  God  Trelleborg, Vellinge 

Dalköpingeån  SE614369‐133873  Måttlig  God  Trelleborg 

Tullstorpsån  SE614633‐134828  Dålig  God  Trelleborg 

Dybäcksån  SE614913‐135332  Måttlig  God  Skurup, Svedala, Trelleborg 
 
Tabell 1.  Vattendrag i Trelleborgs kommun som klassas som vattenförekomst, ID-nummer samt 
statusklassning av ekologisk och kemisk status. 
 
 
Ekologisk status grundar sig på biologiska kvalitetsfaktorer som till exempel fisk, bottenfauna, 
vattenväxter och plankton. För att kunna bedöma den kemiska statusen i vattenförekomsterna har 
en kartläggning av halter av olika prioriterade ämnen genomförts.   
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Fler vattenförekomster i Trelleborgs kommun 
 

Sjöar, kuststräckor och grundvatten klassas också som vattenförekomster. En liten del av 
Börringesjön ligger inom Trelleborgs gränser. Börringesjön är en vattenförekomst med 
statusklassningen dålig ekologisk status och god kemisk status. Mera information om Börringesjön 
se vidare stycken om Trelleborgs sjöar. 
 
Kuststräckor i Trelleborgs kommun som är klassade som vattenförekomster är Västra sydkustens 
kustvatten, Trelleborgs hamnområde samt Östra sydkustens kustvatten. Alla kuststräckorna har en 
måttlig ekologisk status och en god kemisk status. Grundvattentäkter som klassas som 
vattenförekomster i Trelleborgs kommun är Alnarpsströmmen, SV Skånes kalkstenar samt Sjörup 
och samtliga av dessa grundvattentäkter har god kemisk status och god kvantitativ status. Mer 
information om Trelleborgs kuststräckor och grundvatten finns i miljömålen ”Hav i balans och 
levande kust” samt ””Grundvatten av god kvalitet”.   
 

Vattendrag har viktiga funktioner i landskapet 
 
Vattendrag och sjöar har många viktiga funktioner i landskapet. Ett vattendrag är hemvist för 
mängder av växter och djur och hyser en stor biologisk mångfald. På Söderslätts odlingsområden 
är vattendrag och småsjöar oaser för biologisk mångfald i landskapet. De stora vattendragen är ofta 
fina fågellokaler. Vattenspeglar i landskapet med en stor biologisk mångfald uppskattas även av 
människor som i sådana områden ges en möjlighet till rekreation och friluftsliv.  
 
Vattendrag fungerar också som vägar i landskapet genom att vattendragen transporterar material 
som sand och jord. Vattendrag är även en effektiv transportör av kemiska ämnen som till exempel 
näringsämnena kväve och fosfor. Med hjälp av vattendragen transporteras mängder av kväve och 
fosfor från åkerjordarna i landskapet till sjöar och till Östersjön. Näringsämnena ger följdproblem 
längs med havsstränderna genom att havsvattnet blir övergött och vi får algblomningar på öppet 
vatten och mängder av fintrådiga alger kan växa till och ge problem vid badständerna. 

Näringsrikt vatten på land så länge som möjligt innan det når havet 
 

Genom att gräva upp kulvertar, låta åarna slingra sig i landskapet och gräva fler småvattensjöar 
med extremt flacka stränder håller man kvar vattnet längre tid i landskapet innan det når havet. 
Under tiden det näringsrika vattnet befinner sig i landskapet kan växtligheten på land längs 
strandkanten och på sjöbottnen använda sig av näringsöverskottet i vattnet och därmed blir inte 
problemen lika stora till havs. Samtidigt gynnas den biologiska mångfalden både på land och till 
havs.   
 
Vattendrag kan restaureras på flera sätt så att de fyller mycket speciella syften. Genom att gräva 
stora våtmarksområden i anslutning till åar, med extremt flacka strandkanter, kan näringsupptaget 
från det näringsrika vattnet göras optimalt effektivt för växtligheten.  
 
Genom att på ett medvetet sätt jobba med små lokala höjdskillnader vid restaureringen kan man 
även skapa områden som vid extrema våtperioder har en förmåga att hålla mycket stora mängder 
vatten i landskapet på ett ordnat sätt. På det här viset kan stora översvämningar förhindras på 
platser som annars skulle ta onödigt stor skada av vattenmassorna. Samtidigt förbättras 
möjligheterna för den biologiska mångfalden.  
 
Vattendragen kan även på detaljnivå restaureras på sätt som gynnar vissa arter i den biologiska 
mångfalden. Detta förutsätter att man från början har en mycket god kompetens kring artens 
behov vad gäller livsmiljö och samspelet med andra organismer i området.  
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Värdefull natur- och kulturmiljö, arter och habitat  
 
Trelleborgs kommuns landskap över Söderslätt och backland är fyllt av kulturhistoria på marken 
och fornhistoria i jorden. Flertalet områden har mycket höga kulturhistoriska värden som i nuet 
ger antydan om en svunnen tid. Ofta har i dessa områden även en intressant natur skapats med en 
unik flora och fauna. Många områden har så värdefulla natur- och kulturmiljöer att de bör ges ett 
juridiskt långsiktigt skydd. Vissa skyddsvärda arter och habitat är så viktiga att riktade åtgärder bör 
genomföras för att säkerställa att den specifika arten har en god chans att fortleva eller öka sitt 
bestånd i området. Många arter av både flora och fauna i Trelleborgs kommun är rödlistade 
eftersom de hotas av utrotning, deras livsmiljö är hotad eller att antalet organismer av den 
specifika arten av olika anledningar är mycket lågt. 
 
För att få en större medvetenhet kring vilka områden i kommunen som har dessa riktigt höga 
värden av natur- och kulturhistoria bör naturvärdesanalyser genomföras. En sådan kan ge en 
fingervisning om vilka natur- och kulturmiljövärden som finns i de olika områdena samt ge en 
prioriteringsordning om vilka områden som bör skyddas först och vilket skydd som är lämpligt. 
 
Åtgärdsprogrammen som berör hotade arter och habitat längs med sjöar och vattendrag måste 
undersökas vidare för att se vilka som berör Trelleborgs kommun. Åtgärdsprogrammen ger sedan 
en vägledning i hur skötseln bör utföras för att gynna de skyddsvärda arterna. Denna skötsel 
behöver konkretiseras och säkerställas för vart område som berörs.     
 

 
Bild 24.  Ängen vid den stora sjön vid Åmossarna innehåller numera en fin ängsflora. Den rikliga mängden 
käringtand har bidragit till en fin miljö för fjärlien bastardsvärmarens larver. Området besöks ofta av skolor 
och förskolor som behöver ha en dag ute i det fria för att lära om biologisk mångfald. Foto: Maria Adolfsson.
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Rekreation längs med sjöar och vattendrag 

  
Trelleborgs vattendrag gör vägar in i odlingslandskapet. Dessa vattenvägar kantas ofta av 
naturområden och eller våtmarker där den biologiska mångfalden fått möjlighet att bestå vid sidan 
av den uppodlade marken. Genom att följa vattenvägarna i landskapet kan man besöka områden 
som på annat sätt är omöjliga att nå eftersom det uppodlade slättlandskapet inte medger 
promenader i allemansrättslig mark. De platser man inte når med bilväg de kan man oftast inte 
heller besöka. Vattendragens vägar ger en annan möjlighet. 
 
Naturområden längs med sjöar och vattendrag bör i högre grad vara tillgängliga för rekreation och 
vissa delar och stråk bör även vara tillgängliga och anpassade för besökare med funktionshinder. 
För att få en klarare bild över vilka områden som kan vara lämpliga som rekreationsområden bör 
en utredning genomföras där man sammanställer informationen från befintliga dokument samt 
även undersöker områden i fält som idag inte har känd dokumentation.  
 
För att göra ett naturområde tillgängligt och för att anpassa ett område till besökare med 
funktionshinder krävs ett strukturerat och mycket målfokuserat arbete. Friluftsanordningarna ska 
stämma in i naturen så att de inte stör den känsla som naturområdet förmedlar. Det finns god 
litteratur inom området men framför allt två informationshandledningar kan rekommenderas: 
 

- Friluftsanordningar – en vägledning för planering och förvaltning, Naturvårdsverket, juni 2007. 
 

- Checklista för tillgänglighet i natur- och friluftsområden i Skåne, Version 2008-10-06, framtagen 
av Region Skåne, Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Lund- och Kristianstads kommun i samarbete.    

 
Bild 25.  Rekreation vid sjöarna i Åmossarna. Foto: Maria Adolfsson.
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Vattendrag och sjöar i Trelleborgs kommun 
 
 
Mellan mark och vatten, vattendrag och biologisk mångfald samt mellan kulturhistoria och 
värdefull natur- och kulturmiljö finns mängder av samband. Det ena beror av det andra och allt 
hänger ihop. Syftet med följande informationsdel är att ge läsaren en större vy över helheten. 
 
Nedan följer en översiktlig genomgång av Trelleborgs kommuns olika system av vattendrag 
uppdelade efter de större åarna. Till vart och ett vattensystem följer också en information kring ett 
urval av de mest värdefulla naturområden som ligger i nära anslutning till åarnas vattensystem.  
De lite större sjöar som finns i Trelleborgs kommun avhandlas översiktligt separat på slutet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 26 - 28.  Landskapsvy över den största sjön vid Åmossarna. Stor blåtrollslända vilande på strå vid 
Åmossarna.  Strömmande vatten i Tullstorpsån vid visningssträckan i Jordberga. Foto: Maria Adolfsson.   
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Albäcksån 
 
I väster rinner Albäcksån i nordsydlig riktning strax öster om och längs med E6:an. Albäcksån 
börjar i norr öster om Fuglie, där det också finns naturliga dammar i anslutning till ån. Ån passerar 
sedan söder om Bodarp och rinner vidare genom Skegrie och Maglarp. Innan ån når kusten 
passerar ån genom Albäcksområdet. Precis innan utloppet i Östersjön korsar ån och E6:an varandra 
och där leds ån genom en viadukt under vägen.  
 
Albäcksån biotopkarterades 2003 i samband med de första åtgärderna inom projekt 
”Albäcksområdet, biologisk mångfald och näringsreducerande våtmarker”. Projektet ingick i 
kommunens ”Lokala Investeringsprogram” vilket pågick under åren 2001 - 2007.  
 
Resultatet av biotopkarteringen visar bland annat att ån är kraftigt påverkad av omgivande 
jordbrukslandskap, är kraftigt rensad, har en låg andel strömbiotoper, dålig beskuggning samt 
otillräckliga skyddszoner. Våtmarker som tidigare funnits längs vattendraget är utdikade och 
tillflödena kulverterade. Den bitvis otillräckliga beskuggningen har lett till igenväxning med 
kaveldun, bladvass och örtvegetation. Två vandringshinder i form av kulvertar finns längs med 
vattendraget. Den norra kulverten ligger mellan Fuglie i norr och Bodarp i söder och den är ca 900 
m lång. Den södra kulverten ligger söder om Bodarp och är ca 1200 m lång, (Biotopinventering av 
Albäcken 2003, Eklövs Fiske och Fiskevård). 

 
Karta 10.  Albäcksåns sträckning i landskapet.   
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Albäcksområdet – Trelleborgs första friluftsområde 
 
Albäcksån rinner igenom Albäcksområdet, strax norr om utloppet, vid den västra infarten till 
Trelleborg. Albäcksområdet är ett naturområde med våtmarker, dammar, skogspartier och öppna 
ytor. Albäcksområdet benämns ibland även Albäcksskogen. Området är ett värdefullt 
friluftsområde och ett flitigt besökt rekreationsområde av såväl motionärer som barngrupper för 
pedagogik utomhus.  
 
Albäcksområdet planerades redan i början av 1920-talet för friluftsliv och har således en lång 
historia som rekreationsområde. Under 1950-talet tillfördes området två dammar, en på vardera 
sidan om Albäcksån. På senare tid mellan 1996 och 2009 har Albäcksområdet vuxit och förändrats 
genom åtgärder i projekten i Lokala Investeringsprogrammet (LIP) och Lokala 
Naturvårdssatsningen (LONA).   
En rad inventeringar har genomförts i området bland annat i samband med dessa projekt. 
 
Bottenfaunainventeringar i dammarna och i ån genomfördes 2002. I dammarna visade dessa 
inventeringar på en god artrikedom. Den västra dammen i Albäcksskogen var den artrikaste med 
41 olika arter. I denna damm hittades även två rödlistade arter, dvärgbuksimmare och 
nattsländearten Oecetis furva. Den västra dammen bedömdes ha ett mycket högt naturvärde och 
den östra dammen bedömdes ha ett högt naturvärde.  
 
Bottenfaunainventeringarna i ån gav däremot ett annat resultat och dessa visade på ett artfattigt 
djursamhälle som är dominerat av näringståliga arter. Detta tyder på att vattendraget är starkt 
påverkat av näringstillförsel från omgivande marker. Inga rödlistade eller ovanliga arter påträffades 
i ån. Nedströms Albäcksområdet var de naturliga förutsättningarna bättre med en hårdare botten. 
På ett av de undersökta ställena påträffades blåmusselskal vilket indikerar att saltvatten trängt upp 
i vattendraget. Saltvattenuppträngning kan påverka bottenfaunasamhället negativt och frånvaron 
av nattsländor nedströms Albäcksområdet kan tex förklaras av denna saltvattenuppträngning 
(Bottenfauna i Albäcksområdet 2002, Ekologgruppen).  
 
Fiskinventeringen, som genomfördes 2003, visade att de vanligast förekommande fiskarterna i 
Albäcksån var storspigg och ål. I dammarna i Albäcksområdet var de vanligaste fiskarterna mört 
och sarv. I Albäcksån fann man totalt 6 olika fiskarter: storspigg, ål, öring, abborre, mört och 
småspigg. I dammarna i Albäcksområdet fann man totalt 4 olika arter: mört, sarv, abborre och 
ruda. Inventeringen genomfördes nedströms det första vandringshindret söder om Bodarp och 
kunskap om vilka fiskarter som finns uppströms vandringshindret saknas, (Fiskundersökningar i 
Albäcken och Albäcksskogen 2002, Eklövs Fiske och Fiskevård).  
 
Den senast genomförda inventeringen av flora i Albäcksområdet genomfördes sommaren 2004. I 
inventeringen artbestämdes 276 olika arter av kärlväxter och 7 stycken av dessa visade sig vara 
rödlistade, varav en var odlad. Den rödlistade arten som var odlad var naverlönn. Övriga rödlistade 
arter var: stor haverrot, praktnejlika, sjötåtel, rörsvingel, ängsgröe och sydsmörblomma. 
Sydsmörblomma, sjötåtel och praktnejlika växte endast i området med gravhögarna från 
järnåldern mellan golfbanan och E6:an.   
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Karta 11.  Albäcksområdet 
 

”Albäcksområdet, biologisk mångfald och näringsreducerande våtmarker” - 
Projekt inom LIP (Lokalt Investeringsprogram)  
 
Inom Trelleborgs kommuns Lokala Investeringsprogram (LIP) under åren 2001 – 2007 
genomfördes projekt ”Albäcksområdet, biologisk mångfald och näringsreducerande våtmarker”. 
Syftet med projektet var framför allt att återskapa våtmarker, höja den biologiska mångfalden samt 
anlägga beträdor intill våtmarkerna och ån inom Albäcksområdet. Inom ramen för projektet 
genomfördes en rad inventeringar avseende flora, fisk, fågel, bottenfauna och grod- och kräldjur. 
Dessutom genomfördes en åkartering uppströms ån, se texten i stycken ovan.  
 
Slutresultatet av projektet blev flera värdehöjande biotoper och delområden i Albäcksområdet. 2 
ha helt ny våtmark anlades, en 3,8 ha stor yta bestående av ca 1 km lång meandrande å grävdes 
fram och ersatte det tidigare raka djupa diket som tidigare var Albäcksån i området, 8,2 ha 
betesmark iordningställdes samt 1,8 ha skog nyanlades i området. Det gemensamma slutresultatet 
av alla åtgärderna i naturområdet blev en rejäl värdehöjning och förbättring av förutsättningarna 
för en stor biologisk mångfald i området.  
 

Utvecklingen av området fortsätter 
 
Området har sedan projektet i LIP fortsatt att vara i fokus i Trelleborg. Inom ramen för Lokala 
Naturvårdssatsningen (LONA) har projekt ”Utvidgning av Albäcksområdet” genomförts under åren 
2006 – 2008. Projektet syftade till att ta fram planer på förbättringar av naturkaraktärernas kvalitet 
samt planer på hur området skulle kunna växa sig ännu större. Framöver inom ramen för LONA 
under tiden 2011 – 2014 fortsätter projekten ”Albäcken- Uppföljning och förslag till restaurering” 
samt ”Utveckling av Albäcksområdet”. Resultaten av dessa projekt ser vi först om några år. 
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Ståstorpsån 
 
Drygt en km öster om Albäcksåns utlopp har Ståstorpsån sitt utlopp i Östersjön. Ståstorpsån har 
ett slingrande lopp i nordsydlig riktning. Ån har sin början i Lilla Slågarp i norr och rinner sedan 
igenom det vackra naturområdet Åmossarna med sina många småsjöar på rad. Ån rinner vidare 
förbi Vemmerlöv och Hammarlöv, gör en tvär avstickare västerut genom naturområdet Tågarps 
dalgång öster om Västra Tommarp. Sedan passerar ån Västra Tommarp och fortsätter sedan ut 
förbi västra industriområdet och passerar därmed genom Trelleborgs västra delar. Slutligen når ån 
sjön Flaningen för att till slut nå utloppet i Östersjön vid hamnens industriområde.   
 
Någon biotopkartering eller åkartering av Ståstorpsån har enligt Trelleborgs kommuns vetskap 
aldrig genomförts i sin helhet. Däremot har en rad inventeringar genomförts i och kring området 
Åmossarna i samband med projektet ”Bättre förutsättningar för biologisk mångfald och 
naturundervisning i Åmossarna”, vilket ingick i kommunens ”Lokala Investeringsprogram” under 
åren 2001 -2007.   
 

 
Karta 12.  Ståstorpsåns sträckning i landskapet. 
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”Utredning av Ståstorpsån” –  
Projekt inom LONA (Lokala Naturvårdssatsningen) 
 
Ståstorpsån är en av de längre åarna i kommunen och den passerar väldigt många olika miljöer på 
sin väg från kommunens norra delar mot havet. Ån är hårt belastad av näringsämnen, har 
påverkats av uträtning och försörjt Trelleborgs sockerbruk med vatten. Projektet syftar framför allt 
till att samla information genom inventeringar av fisk, bottenfauna, grod- och kräldjur, flora samt 
genomföra en biotopkartering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

 
 

Bild 29.  Ståstorpsån i Trelleborg vid Flaningen, före utloppet i havet. Foto: Maria Adolfsson. 

Åmossarna – ett rikt småvattensystem på Söderslätt 
 
Åmossarna är ett drygt 2 km långt småvattensystem med höga naturvärden och en mycket god 
biologisk mångfald både i vatten och på land. Småvattensystemet består av mellan 10 och 15 
småsjöar som alla är mer eller mindre sammankopplade med varandra via Ståstorpsån. Antalet 
sjöar varierar beroende på vattenståndet i vattendraget. Området är en oas för den biologiska 
mångfalden på det stundtals artfattiga och hårt uppodlade jordbrukslandskapet på Söderslätt. En 
av förutsättningarna för den fina biologiska mångfalden är att området är långssträckt. Detta gör 
att vattenområdet är en attraktiv rastplats och häckningsplats för olika fågelarter. I området häckar 
brun kärrhök och ibland kan även rördrom höras från vassarna. 
 
Åmossarna har även varit en betydelsefull plats för människor under lång tid. Detta kan man 
enkelt se med tanke på alla bronsåldershögar som syns från området. Det har även hittats en lång 
rad olika fornfynd i marken som bevisar att det i områdets närmiljö legat ett flertal 
stenåldersboplatser i anslutning till vattendraget. Det mest spektakulära fyndet man gjort i jorden 
är ett krumsvärd i brons. Detta hittades på 1980-talet vid ett harvningsarbete på åkermarken intill 
den stora sjön i vattensystemet.  
  

”Bättre förutsättningar för biologisk mångfald och naturundervisning” -    
Projekt inom LIP (Lokalt investeringsprogram)  
 
LIP projektet i Åmossarna 2001 - 2007 syftade till att underlätta för naturskola utomhus samt ge 
den biologiska mångfalden bättre förutsättningar i området. Dessutom skulle mera kunskap 
införskaffas om området kring Åmossarna när det gäller biologisk mångfald och kulturhistoria.  
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Karta 13.  Åmossarna. 
 
Kommunens lilla fastighet vid den stora sjön i Åmossarna fick genom projektet en annan funktion 
och kunde därmed användas som besöksområde av skolklasser. Fastigheten besåddes med 
ängsfrön och sköts sedan dess genom att ängen slås och höet forslas bort en gång om året. En 
utarmning av den näringsrika och täta gräsfloran har därmed börjat och nu drygt 10 år senare kan 
man se en mycket fin äng på fastigheten. Dessutom har ängen även fått fina invånare av en 
intressant fjärilsfauna. Fjärilar som nu hittat till lokalen är bland annat den rödlistade och vackra 
röda och svartfläckiga svärmaren sexfläckig bastardsvärmare. 
 
Området är en populär plats att bedriva utomhusundervisning på och vid ett flertal tillfällen har 
skolklasser fått guidningshjälp om natur och kulturhistoria. I LIP-projektet sammanställdes även 
2007 en användbar informationsskrift över området, ”Åmossarna – Ett rikt småvattensystem på 
Söderslätt”. I skriften har informationen från inventeringarna, kulturhistorisk information samt 
information kring ett geologiskt perspektiv samlats. Skriften används av skolklasser och andra 
intressegrupper som besöker naturområdet för att få en helhetsbild där natur, geologi och 
kulturhistoria vävs samman.  
 
En fiskinventering genomfördes sommaren 2002 och enligt den registrerades 6 stycken arter i 
Ståstorpsån och 4 stycken arter i Åmossarna. I Ståstorpsån hittades öring, mört, ål, småspigg, 
storspigg och signalkräfta. Öring, mört och ål var vanligast förekommande. I Åmossarna 
registrerades abborre, braxen, mört och sarv varav sarv inte var lika vanlig som de andra 
fiskarterna. Under samma år genomfördes även en bottenfaunaundersökning i Ståstorpsån och 
Åmossarna. Totalt registrerades 45 stycken olika arter, varav 3 olika dagsländearter, 7 
nattsländearter, 5 skalbaggearter, 8 snäckarter och 3 musselarter. Av rödlistade arter påträffades en 
nattsländeart, Tinodes pallidulus, i Ståstorpsån. Arten tycks vara mycket kalkkrävande och är känd 
från främst Skåne och Gotland. I Åmossarna fann man rikligt med stor dammussla vilken betraktas 
som tämligen sällsynt. Man fann även allmän dammussla och posthornsnäcka. Fynden av arter 
tyder på att Ståstorpsån och Åmossarna har en måttlig påverkan av näringsämnen samt ingen eller 
en obetydlig påverkan av försurning. Bottenfaunan bedömdes ha ett högt naturvärde.    
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Tågarps dalgång – framtida tätortsnära natur 
 
Ståstorpsån passerar på sin väg mot kusten Tågarps dalgång öster om Västra Tommarp. Området 
är en dalgång med fuktstråk och har sannolikt en intressant flora och fauna. Området har inte 
inventerats ordentligt.  
 
På ett av fälten ligger ett av kommunens största kända flyttblock från istiden, vilket sannolikt har 
transporterats dit från Blekinge. Ett inslag som ger området karaktär och gör det ännu mera 
geovetenskapligt värdefullt och intressant. 
 
Området bedöms kunna ha framtida stora värden för naturupplevelser och rekreation inte minst 
som framtida tätortsnära natur för Trelleborgs tätort. I plansammanhang bör området bevakas för 
att inte eventuellt höga naturvärden ska gå till spillo. 
 
Mera kunskap och information gällande biologisk mångfald och kulturhistoria bör tas fram.      
 
 

Flaningen – fågelrik sjö i tätorten  
 
Strax innan Ståstorpsån når utloppet i havet passerar ån den lilla sjön Flaningen i Trelleborgs 
tätort. Flaningen är ett våtmarksområde som anlades under våren 1992 på före detta grön 
parkmark. 
 
Flaningen blev snabbt ett värdefullt tillhåll för fågellivet och ett flertal våtmarksbundna arter 
häckar i området, bland annat en koloni av skrattmås. Rörhöna, sothöna, gravand och gräsand 
häckar också i området. Vattentillförseln till våtmarken sker genom att vatten pumpas från 
Ståstorpsån. Åvattnets närsalter renas på ett naturligt sätt när det rinner igenom våtmarken men 
hur effektivt reningen fungerar är oklart. 
 
Området är mycket lättillgängligt för allmänheten med hårdgjorda grusgångar och det är ett mycket 
uppskattat inslag i tätortsmiljön.  
 

   
Karta 14.  Tågarps dalgång.                    Karta 15.  Flaningen. 
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Dalköpingeån 
 
Dalköpingeåns utlopp i Östersjön ligger strax öster om Trelleborg och ån sträcker sig slingrande 
från nordost till sydväst. Dalköpingeån börjar söder om Anderslöv, passerar Norra Åby och slingar 
sig sydväst förbi Gislöv. Rinner sedan vidare förbi Dalköpinge och Mellanköpinge för att slutligen 
vackert meandra genom landskapet Dalköpingeåns dalgång för att slutligen mynna ut i Östersjön. 
Vissa delar av denna mycket vackra meandring går olyckligt genom Trelleborgs östra 
industriområde.  
 
Dalköpingeåns huvudfåra är ett öppet vattendrag nästan hela sin sträckning på cirka 16 km. Öppna 
vattendrag finns också i ett par av de större tillflödena som rinner förbi Västra Virestad och Bösarp. 
En stor del av avrinningsområdets tidigare förekommande bäckar är idag lagda i rör och 
våtmarkerna är dränerade.  
 
Dalköpingeåns avrinningsområde är cirka 70 km2. Avrinningsområdet består nästan 
uteslutande av jordbruksmark. Rätning och kulvertering av vattendraget har varit omfattande 
och på flera håll har det fördjupats med 1-1,5 m. De tre sista kilometrarna av Dalköpingeån närmst 
havet är till form och karaktär relativt naturlig.  Ån slingrar sig fram i landskapet och genom att ån 
längs denna sträcka har bra fall har det inte funnits behov av rensningar och rätningar, vilket 
präglar ån uppströms. Längs åns nedre lopp, den kilometer som ligger närmst havet, ansluter 
lövskog och betesmarker i ett bredare område kring ån. Ett särdrag för Dalköpingeån är att 
vattendraget sommartid ofta torkar ut helt på en ca 3 km lång sträcka. Den torra åfåran sträcker sig 
från strax nedströms Gislöv till ett område nedströms järnvägsbron vid Kontinentterminalen. 
 
För Dalköpingeån råder strandskydd från havet upp till riksväg 9 och på sträckan mellan järnvägen 
och Gislöv. 
 

 
Karta 16.  Dalköpingeåns och Gislövsåns sträckning i landskapet. 
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Ekostråk Dalköpingeån och Gislövsån –  
Projekt inom LONA (Lokala Naturvårdssatsningen) 
 
I samband med projekt inom den Lokala Naturvårdssatsningen, LONA, genomfördes 2006 en 
helhetsinventering kring Dalköpingeåns och Gislövsåns värden för naturvården och den biologiska 
mångfalden. I biotopkarteringen framkom att beskuggningen av vattenytan i ån är i det närmaste 
obefintlig eller dålig på nästan 90 % av hela vattendraget och att vattendraget är mycket kraftigt 
påverkat av rensning. 
Skyddszon mellan vattendrag och åkermark saknas helt längs drygt 10 % av ån. 
 
Elfiskeundersökningarna visade att Dalköpingeån är högproduktiv avseende havsöring i de nedre 
delarna. Nära mynningen registrerades en öringtäthet på 300 individer/100m2. Frånsett öringen och 
en enda abborre, fångades ingen rovfisk, vilket indikerar att en stor andel av den öring som 
produceras i ån kan vandra ut oskadd till havet. Vid jämförelse med data från tidigare fisken har 
åns produktion av öring ökat, samtidigt som tåliga arter som småspigg, vilka indikerar dåliga 
syrgasförhållanden, minskat. Även de mellersta delarna av Dalköpingeån har en god 
öringproduktion, dessutom finns potential till en avsevärt högre produktion om 
biotopförbättrande åtgärder och åtgärder för att hindra kanterosionen utförs. Mellan järnvägsbron 
och Gislöv torkar ån ofta ut vid lågflödessituationer vilket minskar produktionspotentialen 
avsevärt. Även den rödlistade groplöjan påträffades och finns troligtvis spridd i de lugnflytande 
övre delarna av ån. Fem vandringshinder för fisk noterades i Dalköpingeån.  
 
Dalköpingeån utgör idag en av Sydsveriges bästa reproduktionsvatten för havsöring (Salmo trutta). 
Ett aktivt vattenvårdsarbete pågår i och kring vattendraget av en fiskevårdsförening. 
Biotopförbättringar (lekbottnar, strömkoncentratorer, rensning, skyddsplantering m m), har 
anordnats längs Dalköpingeån.  
 
Fågelinventeringen längs Dalköpingeån fann ca 230 häckande fågelpar av 43 arter. Den vanligaste 
arten under häckningstid var kärrsångare. Andra vanliga arter var Ringduva, gräsand, näktergal, 
törnsångare, trädgårdssångare, lövsångare, råka och gråsparv. Under häckningstid påträffades även 
4 rödlistade arter; skogsduva, turkduva, sånglärka och hämpling. Under höstflyttningen påträffades 
316 individer av 36 arter längs ån. Bofink var den överlägset talrikaste arten följt av ringduva och 
rödhake. Även under hösten sågs rödlistade arter; turkduva, törnskata, blå kärrhök, pilgrimsfalk 
och skogsduva.  
 
De nedre delarna närmast havet är betydligt fågelrikare än de övre mer jordbrukspräglade delarna. 
Skillnaden beror på omlandets utseende och karaktär. De nedre delarna av ån är mer variationsrik 
på miljöer och framför allt är andelen träd- och buskbevuxna miljöer betydligt större än längre 
uppströms i vattensystemet. 
 
Generellt hittades få arter och individer av groddjur inom vattendragen, vilket beror på bristen på 
lämpliga lekmiljöer. Ätlig groda förekom sparsamt. Ett exemplar av mindre vattensalamander 
påträffades, men inga ormar eller ödlor påträffades. 
 
Bottenfaunan i Dalköpingeån är artfattig eller mycket artfattig. Smutsvattentåliga arter dominerar 
medan de renvattenkrävande arterna är få. Bottenfaunasamhällena är mest normala nära 
mynningen medan de är mycket negativt påverkade i de övre delarna.  Snäckor och tvåvingar är de 
artrikaste grupperna medan kräftdjuren är mest talrika individmässigt, följda av glattmaskar och 
dagsländor. Denna sammansättning är typisk i starkt jordbrukspåverkade vattendrag. Den 
vanligtvis talrika gruppen dagsländor saknades dock helt vid vissa lokaler. Lokalerna längst ned i 
vattendragen uppvisade den mest normala sammansättningen av bottenfauna, medan lokalerna 
längre upp var starkt avvikande från det normala. 
 
Sammanfattningsvis visar inventeringsresultaten att stora delar av Dalköpingeåns 
avrinningsområde är relativt fattigt på både antalet arter och miljöer. Det kan 
konstateras att många arter i jordbrukslandskapet har minskat mycket kraftigt de senaste 100 
åren och Dalköpingeån är inget undantag.  
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Dalköpingeåns dalgång – en vackert bevarad åsträcka 
  
Dalköpingeåns sista tre till fyra km innan utloppet i havet är kommunens bäst bevarade 
meandrande åsträckning. Från åns mynning upp till väg 9 slingrar sig ån naturligt genom en relativt 
djup nedskuren dalgång med betade fuktängar. Ytterligare ca 0,5 km upp rinner den genom 
bladbuskkärr och obrukad areal. Fågelfaunan är rik på småfågelarter i träd och buskvegetation. Vid 
åmynningen och närmare Dalabadet kan den sällsynta gulhämplingens sång höras.    
 
Vid torra perioder under sommarhalvåret är å-fåran mellan Gislövs by och kontinentterminalen, ca 
3 km, helt torrlagd eftersom vattnet ”försvinner” via ”slukhål” i marken. Under denna period tillförs 
den nedre delen av ån endast vatten som kommer upp från grundvattnet.  
 
Skogen och den meandrande ån i kombination som sedan övergår till en fin åsträckning i det 
öppna landskapet med möjligheter för våtmarker, ger en mycket fin och varierande 
naturupplevelse och har stora naturvärden och mycket stora möjligheter för framtida tätortsnära 
rekreation. 
 
 

 
 
Karta 17.  Dalköpingeåns dalgång. 
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Gislövsån 
 
Gislövsån mynnar ut i Östersjön via Dalköpingeängar. Förr gick ån den sista biten före utloppet 
tvärs över ängarna men ån grävdes om och rinner nu kortaste vägen rakt mot utloppet i havet. 
Norr om Dalköpinge ängar passerar ån villaområden med ängsmarker för att norr om dessa rinna 
igenom ett av Skånes mest utpräglade jordbruksområden. Se karta 17. 
 
Ån börjar ett stycke söder om Simlinge och är ungefär 4,5 km lång och löper genom 
jordbrukslandskapet huvudsakligen som ett omgrävt och rätat dike.  Gislövsåns avrinningsområde 
uppgår till cirka 14 km2 och domineras helt av jordbruksmark men i de nedre delarna omges 
vattendraget av mer varierade miljöer av träd- och buskkaraktär. Gislövsån saknar helt buskskikt, 
och skuggningen är dålig längs nästan hela vattendraget. Ungefär på mitten delas det öppna 
vattensystemet av ett ca 400 m långt rörlagt parti. Under torrperioder sommartid torkar ån ut på 
sträckan från riksväg 9 och några hundra meter uppströms.  
 
Det finns inget strandskydd längs med Gislövsån annat än för kustremsan och där sammanfaller 
det med naturreservatet Dalköpinge ängar. 
 

”Ekostråk Dalköpingeån och Gislövsån” – 
Projekt inom LONA (Lokala Naturvårdssatsningen) 
 
I samband med projekt inom den Lokala Naturvårdssatsningen, LONA, genomfördes 2006 en 
helhetsinventering kring Dalköpingeåns och Gislövsåns värden för naturvården och den biologiska 
mångfalden. Ån har biotopkarterats precis som Dalköpingeån men skillnaderna mellan biotoperna 
som åarna rinner igenom är mycket stora. Vattendraget är kraftigt rensat. Tre vandringshinder, 
varav ett naturligt, noterades vid biotopkarteringen av vattendraget. Skyddszoner saknades på 3 % 
av sträckan. 
 
Vegetationen domineras i huvudsak av några få mycket toleranta, konkurrensstarka och 
näringsgynnade arter utmed Gislövsån. Längs flertalet sträckor rör det sig om ett tiotal arter som 
dominerar i varierande grad. Till dessa hör brännässla, rosendunört, jättegröe, rörflen, kirskål, 
älggräs (älgört), kvickrot, ängskavle och knylhavre. Till skillnad från många andra vattendrag i 
landskapet är det slående hur sparsamt al förekommer i området. Istället är det pil, främst vitpil, 
alm och ask som är typiska där träd förekommer längs vattendraget.  
 
Mer naturlig vegetation, som inte är direkt präglad av stor näringstillgång, finns bara i några 
smala lövskogsbranter utmed Gislövsåns nedre lopp där ån rinner genom naturbetesmarkerna i 
reservatet Dalköpinge ängar. Floristiskt finns inget direkt anmärkningsvärt i 
inventeringsresultaten, vilket också innebär att inga rödlistade arter, utöver den välkända 
förekomsten av majnycklar på Dalköpinge ängar, har noterats. Majnycklar tillhör rödlistekategorin 
NT, missgynnad. Även den rödlistade naverlönnen finns i området men de förekomsterna bedöms 
inte vara naturliga. 
 
Vid en häckfågelinventering noterades 63 fågelpar av 31 arter längs ån. Den vanligaste arten var 
kärrsångare som häckade med 7 par följt av gräsand med 6 par. Tre arter, vilka bedömdes som 
häckfåglar längs ån, är upptagna på den nationella rödlistan över hotade arter. Det var sånglärka, 
törnskata och hämpling. Under hösten sågs 162 individer av 24 arter. Den överlägset vanligaste 
arten var skrattmås som sågs med 41 individer i mynningen. Andra vanliga arter var gräsand, 
gärdsmyg, grönfink och grönsiska. De två mest spridda arterna under hösten var gärdsmyg och 
grönfink. 
 
Resultaten vad gäller fisk var inte lika intressanta som för Dalköpingeån vilket beror på mindre 
fördelaktiga miljöer. Endast en begränsad sträcka i åns nedre del är intressant för öringen. Längre 
upp är botten sumpig, och fallet är dåligt, varför ån här saknar potential som öringvatten.  
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De grodfynd som gjordes var framförallt i åns södra delar på Dalköpinge ängar. Ätlig groda hittades 
i den västligaste dammen på Dalköpinge ängar. Arten är framförallt knuten till vegetationsrika 
småvatten, men kan även ge sig ut på vandring i fuktigt väder. Vanlig padda hördes spelande på 
Dalköpinge ängar i en av dammarna. Vattendraget är i det närmaste helt fritt från småvatten, 
förutom i anslutning till Dalköpinge ängar nere vid havet. Som kuriosum kan nämnas att den 
numera sällsynta grönfläckiga paddan hittades intill Dalköpinge ängar på 1940-talet, d v s före den 
stora expansionen av bebyggelse.  
 

Dalköpinge ängar – Trelleborgs första naturreservat 
 
Dalköpinge ängar är kommunens äldsta naturreservat och den första delen bildades 1975 på 
initiativ av Naturskyddsföreningen i Trelleborg eller Trelleborgs biologiska förening, som 
föreningen hette då. Dalköpinge ängar ligger mellan Dalabadet i väster och Gislövs läge i öster. 
Området består av 3 ha våtmark med flera naturtyper i anslutning till kusten. Området har mycket 
höga naturvärden med en rik biologisk mångfald och är mycket värdefullt för friluftslivet. Området 
är även av riksintresse för naturvården i Skåne län.  
 
Tvärs över Dalköpingeängar gick förr Gislövsåns gamla åfåra och i dessa områden finns i dag 
kärrmarker och fuktängar. Närheten till havet gör att kärrväxter blandas med marina växtarter. 
Angränsande till dessa kärrmarker har artrika kalkfuktängar bildats som under våren blommar av 
orkidéer som majnycklar och ängsnycklar. I området finns även hed och torrängar med arter som 
backsippa, väddklint och fältmalört.    
 
På Dalköpinge ängar förekommer den sällsynta fjärilsarten igelknoppsrörfly i reservatets västra 
delar där värdväxterna igelknopp, kaveldun och svärdlilja växer. Fågellivet är rikt i området och 
bland annat häckar tofsvipa, enkelbeckasin och rödbena. Ängarna utgör kommunens enda klass 1 
objekt i länets ängs- och hagmarksinventering och i länets våtmarksinventering. 
 

 
 
Karta 18.  Dalköpinge ängar. 
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Äspöån 
 
Äspöån har sitt utlopp i havet öster om Smygehamn intill naturområdet Äspöholms strandhed. 
Norr om riksväg 9 passerar ån Äspöåns våtmarksområde som grävdes och färdigställdes 2009. 
Tillrinningen till detta våtmarksområde sker strax norr ut, genom två tillrinningsflöden. Det västra 
tillrinningsområdet startar en bit norr om Hemmesdynge. Det östra startar strax söder om 
Klagstorp, vid Klagstorps nya grönområde, rinner söder ut förbi Äspö och förenar sig slutligen med 
det västra flödet norr om Äspöåns våtmarksområde.     
 
Biotopkartering av ån har genomförts 2007 som ett examensarbete via Lunds Universitet. 
Biotopkarteringen visade att Äspöån är ett vattendrag präglat av omgrävning, rätning och rensning. 
Markanvändningen kring vattendraget domineras av åkermark. Beskuggningen av vattenytan är 
mer eller mindre obefintlig vilket har lett till en riklig vegetation i vattnet.  
 
Öring förekommer på flera ställen i ån. Möjliga lekområden finns i ca 56% av ån och i ca 58% av ån 
finns möjliga uppväxtområden, enligt biotopkarteringen.  
 

 
 
Karta 19.  Äspöåns sträckning i landskapet. 
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Klagstorps nya grönområde – från problemyta till grön fördel  
Projekt inom LONA (Lokala Naturvårdssatsningen) 
 
I Klagstorps södra utkant har nyligen ett nytt naturområde, ”Klagstorps nya grönområde” anlagts 
till fördel för alla boende i byn. Naturområdet har anlagts på en av kommunens gamla tomter, i 
detta fall avsedd för ett före detta reningsverk. Projektet finansieras av den lokala 
naturvårdssatsningen, LONA, och startade 2010. Området och projektet bedöms bli klart 2013.  
 
Tomten hade från början god potential för att bli ett naturvårdsområde med sitt öppna dike och 
skuggande högväxta träd. Till detta fanns även mindre sand- och grusupplag och buskage. Genom 
att vidareutveckla tomten med värdefulla inslag för naturmiljön och genom att forsla bort 
olämpliga och farliga konstruktioner från tomten har området nu fått ett helt nytt utseende och 
därmed en ny användning.  
 
Här kan nu pedagogiska naturstudier genomföras av Klagstorps skolbarn och området kan även 
fylla en viktig funktion som rekreation för byns invånare. Området ligger på gångavstånd från byn 
och bedöms bli flitigt använt i framtiden. 
 
Projektet är spännande och unikt i kommunen i sitt slag. Med hjälp av nyskapande av ett 
grönområde har flera problem lösts och resulterat i ett helt nytt värde av en helt annan karaktär. 
Ett projekt att se som prototyp vid kommande liknande tillfällen och problemtomter.         
 
 

 
 
Karta 20.  Klagstorps nya grönområde 
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Äspöåns våtmark – visningsobjekt för att visa våtmarkers funktioner och 
möjligheter i landskapet. Projekt inom LONA (Lokala Naturvårdssatsningen)  
 
I Äspöåns södra del strax norr om riksväg 9 anlades 2009 en våtmark intill den naturligt slingrande 
ån över ängs- och betesmarken. Syftet med anläggningen var att skapa ett visningsobjekt för att 
visa på de möjligheter som våtmarker har att reducera närsaltsutsläppen till Östersjön. Syftet var 
också att utveckla området för rekreation och friluftsliv. För att ge området god tillgänglighet har 
fågeltorn och gångstigar anlagts. Området är ett av de få naturområden i kommunen som är 
anpassade för besökare med funktionshinder. Området behöver inventeras både vad gäller flora 
och fågelliv. Uppgifter finns om att rödbena, gulärla och tofsvipa häckar i området. Ängarna sköts 
genom fårbete. Ett pågående LONA- projekt finns kopplat till naturområdet med syfte att ta fram 
en skötselplan över naturområdets värden.  
 

Äspöholms strandhed – gammalt fiskeläge med ängar av backsippa 
Projekt inom LONA (Lokala Naturvårdssatsningen) 
 

Öster om Smygehamn och söder om riksväg 9 finns stora öppna naturområden med hedkaraktär 
längs med kusten, Äspöholms strandhed. Järavallen löper här väl synligt längs med hela området 
och avskärmar det övriga landskapet från dessa vackra kustängar. Järavallen fungerar delvis som en 
naturlig bullervall och ger området en ostörd känsla. Strandheden är rik på den torra floran och på 
våren kan man beskåda vackra ängar av blommande backsippa. Området har även en kulturell 
påverkan som gammalt fiskeläge. För att påminna om detta finns de gamla ”ålagarnspålarna” 
fortfarande stående på strandheden. Dessa användes förr till att hänga näten på tork efter en 
lyckad fisketur. Stigarna på stranden har trampats i generationer och flora och fauna har bildats 
därefter. Området är mycket viktigt för rekreation och friluftsliv och här finns även en av 
kommunens badplatser.  
 
Eftersom området är intressant pågår ett LONA- projekt där inventering av insekter redan 
genomförs och ett flertal andra inventeringar kommer att genomföras för att höja kunskapsnivån 
kring området. Projektet kommer att fortsätta fram till hösten 2013.  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karta 21.  Äspöåns våtmark och Äspöholms strandhed. 
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Tullstorpsån 

 
Tullstorpsån är det största vattensystemet i Trelleborgs kommun och ligger längst i öster. Ån är 
cirka 30 km lång, har en medelbredd på 2,4 meter och ett medeldjup på 0,3 meter. Tullstorpsån har 
sitt ursprung i Åmossen vid Domme norr om Anderslöv och rinner i sydostlig riktning mot 
Skateholm där den flyter samman med Vemmenhögsån från Skurups kommun för att sedan 
mynna ut i Östersjön. Tullstorpsån rinner norr om Grönby i backlandskapet. Ett tillflöde till ån 
kommer från de norra delarna av Grönby, passerar Gabeljung och går samman med Tullstorpsån 
öster om Grönby. Sedan rinner ån vidare rakt söderut och alldeles intill Lilla Jordberga. Vidare 
söderut förbi Källstorp, viker sedan av österut mot Lilla Beddinge för att fortsätta österut förbi 
Beddinge ängar och sedan dra sig rakt söder för att nå Östersjön öster om Skateholm och 
Fårabackarna.    
 
Tullstorpsåns vattendrag biotopkarterades 2008 av länsstyrelsen. Karteringen visade att ån är 
kraftigt påverkad av omgrävning och uträtning vilket avspeglar sig i att en så stor del som 76% av 
ån var rak och endast 24% utgjordes av ringlande partier. En så stor del som 56% av ån, främst i 
norra delen, är djupt nedgrävd med branta kanter. Tullstorpsån är både påverkad av punktutsläpp, 
så som enskilda avlopp, och av diffusa utsläpp i form av läckage från jordbruksmark. Vattendraget 
har mycket höga halter av kväve och fosfor vilket, tillsammans med den obefintliga skuggningen, 
resulterat i hög igenväxning i ån. De värdefullaste nyckelbiotoperna som finns i Tullstorpsån är 
strandbrinkar, raviner, strömmande partier i jordbrukslandskap samt åmynningen vid Skateholm. 
 

 
Karta 22.  Tullstorpsåns sträckning i landskapet. 
 
 
Avrinningsområdet är ca 6 300 hektar stort, 85 procent av detta består av åkermark som genom 
åren dikats ut. Detta har på många håll medfört en kraftig påverkan på den biologiska mångfalden 
genom att vattenlevande djur och växters livsmiljö förstörts samt att vattendragets självrenande 
förmåga minskat liksom tillrinningsområdets vattenhushållande funktion. 
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Delar av ån saknar tillräckliga och funktionella skyddszoner.  Skyddszoner har betydelse för att 
förhindra erosion av lerpartiklar, näringsämnen och bekämpningsmedel. Busk- och trädbevuxna 
skyddszoner skuggar vattendraget vilket minskar risken för igenväxning och bidrar till en jämnare 
vattentemperatur och bättre syreförhållanden. Träden är också viktiga genom att rötterna 
stabiliserar åkanten samt bidrar med död ved som ger både skydd och föda till vattenlevande 
organismer. Den döda veden bidrar till varierade strömförhållanden.   
 

Gabeljung – ett naturområde med stor variation 
 
Gabeljung är ett område med många varierande inslag. Området ligger strax söder om 
kommungränsen till Svedala och strax öster om Norra Grönby. Naturområdet består av ett flertal 
olika naturtyper av höga värden för den biologiska mångfalden, för rekreation och för friluftslivet. 
Här finns öppna hagmarker, högstammig bokskog, medelstor lövskog, ängsmarker och fuktängar. I 
naturområdet finns även ett litet rikkärr som av länsstyrelsen bedöms ha hög kvalitet. Detta 
rikkärr behöver inventeras vidare i samband med andra inventeringar i naturområdet.    
 
Gabeljung är med bland de områden som Romeleås- och sjölandskapskommittén (RÅSK) förordar 
som utflyktsmål för naturupplevelser inom backlandskap- och Romeleåsområdet. Djurlivet är rikt i 
området och bland däggdjuren är dovvilt, rådjur och grävling vanliga och även mård och 
fladdermöss observeras. Här finns en artrik fågelfauna och växternas biologiska mångfald är stor.   
 
 

Sotemosse – Dödisgropar och dammar 
 
Våtmarksområdet består av ett flertal småsjöar som härstammar från dödisgropar och 
deponeringsdammar för Jordberga Sockerbruks processvatten. Deponeringsdammarna används 
inte längre och har med tiden blivit fina våtmarker populära för fågellivet. Området karaktäriseras 
av backlandskapets dödismiljöer. 
 
 
 

   
 
Karta 23.  Gabeljung med Rikkärret Högalid som syns      Karta 24.  Sotemosse. 
som en liten röd punkt i kartan. 
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Beddinge ängar – förr ett område för ängavattning 
 
Beddinge ängar är en unik rest av ett äldre översilningssystem, sk ängavattning. Utmed 
Tullstorpsån ligger fuktiga låglänta tuvtåtelängar. De kalkrika förhållandena i marken präglar floran 
men gödsling av betesmarkerna har utarmat floran.  
 
Ängavattningssystemet är ett av de bäst bevarade i Skåne och det finns tydliga rester av diken, 
stenar och betongpelare som visar skiftesgränserna. En restaurering bedöms fullt möjlig att 
genomföra. En sådan restaurering skulle inte bara tillföra naturvårdande resultat på flora och fauna 
utan den skulle även ge betydande närsaltminskning på Tullstorpsåns vatten. 
 
I området finns ett rikt fågelliv bland annat för att ängarna är en viktig rastlokal för flyttfåglar och 
häckningslokal för många arter som tofsvipa, rödbena, enkelbekasin och gulärla. Förr häckade även 
rödspov på ängarna och den kan kanske komma tillbaka vid en eventuell restaurering av 
vattensystemet.  
 

Fårabackarna – en rest av utmarkslandskapet 
 
Fårabackarna är en liten rest av forna tiders utmarkslandskap. ”Utmarken” var den mark som fanns 
utanför de inhägnade gårdarna och åkrarna i det gamla bondesamhället och här bedrevs allmänt 
bete för olika kreatur. Området består av sandstäpp och strandhed. Karaktärsdanande är de stora 
örtrika ljunghedarna som blommar i lila under sensommaren. I området växer fältsippa och 
mandelblomma. På de fuktigare partierna påträffas borsttåg och stenmåra.     
 

 
 
Karta 25.  Beddinge ängar och Fårabackarna. 
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”Tullstorpsåprojektet” 
 
”Tullstorpsåprojektet” är ett projekt med unik helhetssatsning där omfattande 
restaureringsåtgärder inom Tullstorpsåns avrinningsområde genomförs.  Tullstorpsåprojektet drivs 
av markägarna själva genom en ekonomisk förening, ”Tullstorpsåns Ekonomiska förening”. 
Föreningen består av ett 90-tal markägare längs med ån vilka alla är medlemmar i den ekonomiska 
föreningen. Genom projektet tar markägarna ett helhetsgrepp om ån och dess avrinningsområde. 
Avsikten är att utföra de åtgärder som krävs för att nå det övergripande målet att minska 
näringsbelastningen till Östersjön och därmed uppnå ”God ekologisk status” i ån enligt 
vattendirektivet. Samtidigt finns ett flertal mål längs vägen i arbetet; att rensningsbehovet ska 
minskas, översvämningsproblematiken lösas, erosion motverkas, ett värdefullt fisksamhälle 
återskapas, den biologiska mångfalden gynnas och förutsättningar för rekreation och friluftsliv 
ökas. Konkret handlar det bland annat om att ge ån en mera meandrande form, göra slänterna 
flackare, plantera ett stort antal träd och anlägga stenbottnar för att gynna fisken. Inom projektet 
har ett stort antal inventeringar kring flora och fauna gjorts och flertalet inventeringar görs 
fortlöpande under hela projekttiden. 
 
Strax väster om Jordberga gods har en visningssträcka om ca 2 km iordningställts. Här rinner 
vattendraget genom en ravin som visat sig ha god potential för att ge höga naturvärden med hjälp 
av rätt åtgärder gällande bland annat grävningsarbeten och beskuggning av träd och buskar. En 
målsättning är att ett 50-tal våtmarker ska anläggas längs med ån som ett pärlband genom 
landskapet. Vid slutet av år 2011 hade ett 20-tal våtmarker redan kommit på plats. Projektet ska 
vara genomfört i sin helhet på fem år under 2009 – 2013.   
 
Projektet är av sådan karaktär och storlek att det väl kan fungera som pilotprojekt för restaurering 
av vattendrag i hela Östersjöregionen där liknande åtgärdsbehov och förutsättningar finns. 
Tullstorpsåprojektet har fått stor uppmärksamhet för sitt unika engagemang i vattenmiljöfrågor 
vilket enat så många medlemmar och markägare i den ekonomiska föreningen. År 2009 tilldelades 
”Tullstorpsåns ekonomiska förening” Trelleborgs kommuns miljöpris ”Tångräkan” för sin 
samverkan kring det gemensamma vattendraget. År 2010 tilldelades föreningen länsstyrelsens 
miljöpris ”Årets miljösatsning i Skåne”. Under samma år nominerades föreningen och dess projekt 
till ”Årets miljösatsning i Sverige” och deltog då på Landsbygdgalan.  

 
Bild 30.  Visningssträckan i Tullstorpsån strax väster om Jordberga gods. Foto: Maria Adolfsson. 
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Börringesjön 
 
 
Börringesjön är en grund slättsjö som ligger i en sänka i backlandskapet i den norra delen av 
kommunen. Det är en typisk dödissjö omgiven av marker av platåleror och branta strandslänter. 
Sjön är en av de största sydvästskånska sjöarna med en yta om totalt ca.290 ha. Merparten av sjön 
ligger i Svedala kommun och endast ca.50 ha ligger i Trelleborgs kommun. Sjön tillhör Segeåns 
avrinningsområde. Börringesjön har ett maxdjup på 3 meter och medeldjupet ligger på 1,5 m. 
Vattnets teoretiska omsättningstid ligger på strax över 8 månader. Sjöns tillrinningsområde består 
till över 60% av jordbruksmark och till ca 20% av skogsmark. 
 
Området runt sjön är rikt på gamla försvarsanläggningar och har spelat en viktig roll under 
järnåldern fram till medeltiden. Halvön Borren söder om Klosterviken är en av landets största 
fornborgar och avskiljs mot landsidan av en hög vall. Halvön Skyttanäbben är troligen också en 
försvarsanläggning liksom resterna av Lindholmens borgruin på västsidan. 
 

Flora och fauna 
 
För den botaniskt intresserade har Börringeområdet mycket att erbjuda som t.ex. betesfloran på 
den östra betade stranden. Vid Kringelvik i sydost finns ett kalkrikkärr där tusentals smörbollar, 
tätört, ängs- och majnycklar blommar i slutet av maj. Kring Lindholmens borgruin på västsidan 
finns också stora fuktiga betesmarker med intressant flora. På borgruinen växer rikligt med 
gullvivor.  
 
I Börringesjön är det främst de skyddade vikarna i söder och nordväst som hyser ett rikt fågelliv 
under häckningstid. Vid sjön finns också häckande häger och området är en populär rastplats för 
änder och gäss. Omgivningen runt sjön är mycket rovfågelrik vintertid med bl.a. glada, orm- och 
fjällvråk, havs- och kungsörn och blå kärrhök. I Trelleborgs kommuns naturvårdsplan från 1997 
omnämns pungmes och sommargylling som häckfågel i strandskogarna runt sjön, bland annat vid 
Ugglarps mosse väster om Börringesjön. Börringesjöns varierade omgivningar är också mycket 
tilltalande för fladdermöss och här har påträffats mer än tio arter. 
 

Fisksamhället 
 
Under maj 2001 utfördes ett provfiske i Börringesjön. Resultatet visar ett fisksamhälle som 
bestod av mört, braxen, abborre och gös. Dessutom gav fisket benlöja, gers, sarv och en gädda. 
Mört och braxen utgörs av relativt stora individer, och gös av mycket stora individer. Fisket gav 
dock totalt sett mycket få individer och liten fiskbiomassa. Provfisket i Börringesjön tyder på en 
relativt låg fiskproduktion i sjön.  
 
Fiskeförbud på ål råder tills vidare i Börringesjön på grund av höga halter av PFOS 
(perfluoroktylsulfonsyra) och PFOA (perfluorokarboxylsyra). Ämnena härstammar från 
brandsläckarskum som använts vid brandövningar på MalmöAirport.  
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Karta 26.   Börringesjön.  
 

Vattenkvalitet 
 
Börringesjön är ofta starkt grumlad och har mycket dåligt siktdjup (Scandiaconsult 2001). 
Koncentrationen av näringsämnen i sjövattnet har analyserats vid ett flertal tillfällen och visar på 
”extremt höga” fosforhalter och ”mycket höga” kvävehalter enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder för miljökvalitet. Sjön har en mycket rik blågrönalgflora som domineras av 
småcelliga former. Planktonblomning och ”extremt höga” klorofyllhalter förekommer sommartid.  
 
Till skillnad från många andra skånska sjöar som visat upp eutrofieringstecken, har Börringesjön 
varit nästan fri från kommunala och industriella avloppsvattenutsläpp. Börringesjön var fram till 
1983 recipient för Ugglarps Slakteri. Först efter 1983 avleddes processvattnet till 
avloppsreningsverket i Smygehamn. På Börringekloster hystes fram till 1971 en stor besättning 
mjölkkor och då förekom läckage från djurstallar till Klosterviken (Zoric-Persson, 1995). 
 
Höga fosforkoncentrationer, litet siktdjup och blågrönalgblomningar hänger samman med att sjön 
får ta emot för mycket näringsämnen från tillflödena. Fosforbelastningen är mycket hög på 
Börringesjön. Det finns dock andra orsaker än den aktuella fosforbelastningen som kan spela stor 
roll för vattnets kvalitet. ”Gammal” fosforförorening från tidigare utsläpp kan ligga i sediment som 
läcker fosfor till vattenmassan sommartid.  
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Näsbyholmssjön 
 
Näsbyholmssjön sydväst om Skurup i nuvarande både Trelleborgs och Skurups kommuner 
torrlades nästan helt på 1860-talet av dansken Peter Berendt Feilberg. Den ursprungliga sjön var på 
den tiden Skånes näst största insjö.   
 
År 2004 återskapades en tiondel av sjöns ursprungliga utbredning och förlades till den tidigare så 
kallade Svenstorpsviken. Ytan av den nya Näsbyholmssjön blev 45 hektar. Återskapandet av sjön 
som planerades i mer än tio år är den största landskapsomvandlingen på Söderslätt i vår tid. Från 
Näsbyholmssjön rinner Dybäcksån. Näsbyholmssjön invigdes med pompa och ståt den 10 maj 
2004 av Kung Carl XVI Gustaf. 
 
Det ursprungliga målet med restaureringen var att berika naturmiljön, främst fågellivet, men också 
att minska näringsämnesutsläppen till Östersjön. Sjöns utveckling följs nu på olika sätt. 
Näsbyholmsprojektet är ett avslutat LONA-projekt där huvudsyftet var att studera vad som händer 
biologiskt och kemiskt under sjöns första år. I nuläget pågår endast provtagning med avseende på 
vattenkemin. 
 
Den 45 hektar stora sjön har genomgått stora förändringar under sina första år. Sedan 2005 har ett 
naturvårdsprojekt finansierat av statliga pengar i kombination med bidrag från Region Skåne följt 
upp sjöns utveckling. Resultaten av undersökningarna visar på att sjön ännu inte nått ett stabilt 
tillstånd utan snarare befinner sig i ett successionsstadium (utvecklingsstadium) där nya arter 
etablerar sig efter hand.  
 
Redan idag fungerar sjön som en kvävefälla och minskar därmed utsläppen till Dybäcksån och 
vidare ut i Östersjön. Ett visst fosforläckage konstateras, men trenden visar på minskande halter i 
utloppet. 
 
Det nu avslutade projektet kommer sannolikt att ligga till grund för framtida inventeringar för att 
få fram en bild av Näsbyholmssjöns utveckling på längre sikt. Provtagningen med avseende på 
vattenkemin fortgår tillsvidare. Både häckande och rastande fågel hittade snabbt den nya sjön. 
Exempel på arter som har setts i området är Havsörn, Kungsörn, Bergand, Brunand, Bläsand, Vigg, 
Sothöna, Skedand, Stjärtand, Årta mm.  
 

 
Karta 27.  Näsbyholmssjön. 
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Hur miljöerna längs med åarna kan förbättras 
 
Ett övergripande mål är att skapa skyddszoner längs vattendragens hela sträckning och på bägge 
sidorna. Idag finns det skyddszoner längs största delen av vattendragen men det saknas 
fortfarande längs några sträckor. Skyddszonerna fungerar som refuger för många arter som 
använder skyddszonerna för födosök, som häckningsmiljö och som övervintringsplats. Sprutfria 
kantzoner bra. 
 
Läplanteringar och buskar kan vara väldigt artrika miljöer, men det gäller att skapa en variation av 
olika typer av buskar och träd. Ju mer varierad artsammansättning av buskar och örter desto mer 
varierad blir insektsfaunan. Olika buskar är olika attraktiva för insekter. Exempelvis har hagtorn 
över 200 arter knutna till sig medan andra buskar har betydligt färre arter. Det gäller att tänka på 
att planteringarna innehåller blommande buskar under så lång tid som möjligt. En variationsrik 
buskridå skulle kunna innehålla sälg, slån, hagtorn, fågelbär, ros och björnbär, vilket gör att 
pollinatörer, deras parasiter och predatorer har tillgång till näringskällor under stor del av året. Om 
buskridån på sikt även innehåller äldre träd och enbuskar gynnar detta ytterligare både fåglar, 
däggdjur och insekter. 
 
Busk- och trädplanteringar är viktiga miljöer för fåglar och om häckarna innehåller mycket 
blommande buskar och därmed mycket insekter ökar även mängden föda för fåglarna. Fåglarna 
utnyttjar även buskarna för sin häckning. Två rödlistade arter som gynnas av ökad mängd buskar 
är hämpling och törnskata. Däremot missgynnas tofsvipa och sånglärka eftersom de undviker att 
häcka i anslutning till buskar eller träd då dessa kan utnyttjas som utkiksplats för kråkor. Även 
vissa däggdjur gynnas av busk- och trädplanteringar. Mängden sorkar och möss ökar och häckarna 
fungerar även som skydd för exempelvis harar och rådjur. Ligger buskridåerna i anslutning till mer 
skogliga miljöer, såsom byar eller skogsbryn utnyttjas de även av fladdermöss som jagar längs 
ridåerna i jakt på nattflygande insekter. Närheten till vatten ökar ytterligare förutsättningarna för 
fladdermössen. Undersökningar har visat att en 6 m besprutningsfri kantzon runt odlade fält ökar 
rapphönekycklingarnas överlevnad med 33%. 
 
Busk- och trädplanteringar längs vattendragen gynnar inte bara organismerna ovanför vattenytan 
utan har även stor betydelse för vattenlevande organismer. Många sländor 
och myggor som kläckts ur vattnet är känsliga för vind och uttorkning och kan gynnas av träd och 
buskridåer längs vattendragen. Genom att plantera häckar och träd i direkt anslutning till 
vattendragen ökar skuggningen och vattentemperaturen sjunker vilket gynnar många 
vattenlevande insekter och vissa fiskarter t ex öring. Även igenväxningen av vattendragen 
minskas när träd och buskar skuggar övervattensvegetationen. På så sätt minskas även 
rensningsbehoven av vattendragen. För att underlätta framtida rensning kan träd och buskar 
med fördel placeras på södra sidan av vattendraget för att maximera skuggeffekten. En annan 
positiv effekt av busk- och trädplantering längs vattendragen är att rötterna effektivt binder 
jorden i strandbrinkarna och på så sätt minskar risken för erosion. 
 

Trädor 
 
Precis som skyddszonerna är trädorna refuger för fåglar, insekter och andra djur i 
jordbrukslandskapet. Trädorna går att utveckla på samma sätt som skyddszonerna för att de 
skall attrahera så många organismer som möjligt. Insådd av blommande arter gynnar insekter 
vilket i sin tur gynnar fåglar. En variation i marktäckning, som innefattar områden med gles 
vegetation, gynnar arter som t ex sånglärka. 
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Avfasning av dikeskanter 
 
Omgrävda åar i jordbrukslandskapet tillåts ofta inte att ta något ”onödigt” utrymme av 
produktiv åkermark i anspråk. Detta resulterar i släntlutningar som ofta är 1:1 eller till och med 
brantare. När det då saknas träd som stabiliserar kanterna är det oundvikligt att kanterna rasar ner 
i vattendragen. Det medför att bottenmaterialet täcks med jordmassor med försämrade 
levnadsbetingelser för vattenlevande insekter och fisk som följd. Kanterosionen kan minskas 
genom att fasa av kanterna till en släntlutning på 1:2 eller gärna mer om det är möjligt. Om man 
kan komplettera med plantering av träd och/eller buskar åtminstone på särskilt utsatta platser 
förstärker detta kanterna ytterligare. 
 

Skapa åplan 
 
Att skapa åplan innebär att området närmast vattnet schaktas bort och att dikeskanterna avfasas. 
Det är en metod för att dels skapa en våtmarksmiljö som gynnar djur och växtliv och dels skapa ett 
buffertmagasin som minskar risken för översvämningar vid högflöden. I kombination med 
ordentlig avfasning av kanterna, träd och buskplantering samt återskapande av ett slingrande 
vattenflöde och/eller restaurering av bottensubstratet så har man återskapat ett naturligt 
fungerande vattendrag. Trädplantering och utplacering av sten/grus bör ske så att ett slingrande 
lopp gynnas eller åtminstone inte hindras. Många gånger kan det kanske vara lämpligt att anlägga 
en busk- och trädridå på slänten strax ovan åplanet, vilket kan ge en känsla av att gå i lite mer 
orörd natur trots att det är i åkerlandskapet. 
 

Uppbrytning av kulvertsystem 
 
Stora delar av både Gislövsån och Dalköpingeån är kulverterade. En åtgärd som skulle gynna 
den biologiska mångfalden är att på lämpliga områden öppna upp befintliga kulvertar så att 
vattendragen åter kommer i dagen. 
 

Åtgärda vandringshinder för fisk 
 
I typiska jordbruksåar är dessa ovanliga. I Dalköpingeån och Gislövsån noterades inga 
nyckelbiotoper under biotopkarteringen 
 
Död ved i alla former är en miljö som gynnar många rödlistade arter. Det är därför mycket 
viktigt att all död ved längs ån och i de skogliga miljöerna får stå kvar. På några håll finns det 
döda almar längs ån som bör bevaras. Vissa arter t ex grävsteklar och bin är beroende av en 
kombination av död ved och blomrika marker. En intressant åtgärd vore att skapa blomrika 
kantzoner mot skogsmiljöer där nu åkern går ända intill skogskanten.  
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