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Miljökvalitetsmål: 
Myllrande våtmarker. 

"Våtmarkernas ekologiska och 
vattenhushållande funktion i 

landskapet ska bibehållas och 
värdefulla våtmarker bevaras för 

framtiden."– riksdagen

Uppemot 
en fjärdedel av Sveriges 

ursprungliga våtmarker har 
försvunnit till följd av utdikning 

och uppodling. Många växter och 
djur är beroende av våtmarker, 
och 19 % av Sveriges rödlistade 

arter förekommer här.

Våtmarkssatsning 2018-2021: 
Regeringen satsar 200 miljoner kr på 

Sveriges våtmarker. Våtmarkssatsningen 
uppmuntrar länsstyrelser, kommuner 

och lokala aktörer i Sverige till att 
anlägga nya och restaurera befintliga 

våtmarker. 

”Ni skulle anlägga den 
på min grannes mark 

istället, det är ett mycket 
bättra läge”

”…i praktiken är det 
tungrodd administration som 
hindrar lantbrukare från att 
anlägga våtmarker” - LRF:s 

Markus Hoffmann och WWF:s Jan 
Wärnbäck. 

Ca 10.000 lantbrukare 
kan tänka sig att anlägga en 

fosfordamm – om de får hjälp 
med projektering och 

administration. - Greppa 
Näringen

Juridiska nötter



Pragmatiska lösningar

TULLSTORPSÅMETODEN

Tullstorpsån Ekonomisk Förening
Eget projekt & egen projektledare

Praktiske och realistiska lösningar med ett underifrån perspektiv



Tullstorpsåprojektet - TEF

Vattenregl.samfällighet Grönbybäckens 
dikningsföretag

Ålholmens 
dikningsföretag

Omprövning av dikningsföretagNedläggning av dikningsföretag

Miljödom/anmälan vattenverksamhet

7 styrelseledamöter

Projektledare

Tullstorpsåmetoden



Grundpelare

DRIVS AV 
MARKÄGARNA

FRIVILLIGT

HELHETSGREPP

Ett unikt projekt!





• 1 km från Beddinge Ängar till Skateholm Ålholmen 
2 km

Visningssträckan
2 km

Källstorp-Beddinge 
Ängar 5 km

Beddinge Ängar & 
Skateholm 

2 km

Totalt:
11 km
135 ha

Längda: 30 km
Avrinningsområde: 6300 ha

Jordbruksmark: >85 %

Näringstransport:  Ca 250 ton/N/år
Ca 4 ton/P/år



Våtmark Tullstorpsåprojektet

Restaurerad 2013
Total areal (ha) 13.5
Vattenyta (ha) 6
Kostnad (SEK) 1.600.000



Visningssträckan Tullstorpsåprojektet

Restaurerad 2009
Total area (ha) 7.5
Längd (km) 2
Kostnad (SEK) 2.200.000



Vattendrag Tullstorpsåprojektet

Restaurerad 2016
Total area (ha) 4
Längd (km) 1
Kostnad (SEK) 1.500.000



Projektets resultat

• Uppemot en

Status

Hög status

God status

Måttlig status

Otillfredsställande status

Dålig status



















Motivation
Ekonomi

“...it is important for a farmer that also the economy is okay and when you get involved in these projects, I 
would say that the economy is reasonable” 

Dåliga fält
“...the fields that has been given up, or you got compensation for, they were probably not the best fields.
All farmers have some pieces of land that are not the best”

Förbättring av miljö och natur
“I guess that it is also because I am relatively concerned about the environment and I would like to do
something that is good for the environment”

Tullstorpsåmetoden
“First of all, it is a project driven by the landowners and that gives us the possibility to do it because it is
fun …if you had a project that came from the state, then there would have been more discussions about it.
Now we got to do it because we think that it is cool”



Ekonomin

Kostnadsuppskattning:  65 mkr

Totalt hittills: 48 mkr

• Finansiering från: 
Länsstyrelsen
Havs- och Vattenmyndigheten
Region Skåne
LEADER
Jordbruksverket
Trelleborg Kommun m.fl.



Tack!

Välkommen i föreningen!

Hemsida: www.tullstorpsan.se

Tlf.: 0702 81 85 25

Epost: katrine@tullstorpsan.se
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123 552 89 30

Hjälpa oss till att göra flera före och efter bilder!
Stöd med valfritt belopp

Ån före och efter restaurering

Är initierat och drivet av lokala lantbrukare 
genom Tullstorpsåprojektets Ekonomisk 
Förening. 

Bankgironr 397-0936

Projektet finansieras främst av stöd från EU, men även stöd från våra 
medlemmar är viktigt för att hålla igång projektet - kontakt oss gärna för att 
bli stödmedlem för 200kr per år

Syftet med projektet är framförallt att minska 
näringsläckaget, skapa god ekologisk status,    
lösa översvämningsproblematiken, samt underlätta 
skötseln av ån för markägarnas del. Också biologisk 
mångfald, rekreation och turism är åtgärder i fokus.
Sedan 2009 har vi anlagt 35 våtmarker och restaurerat ca. 10 km av ån.
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