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Tiden går fort när man har roligt och det har 
redan blivit december. Projektet rullar på och 
under hösten har vi bland annat påbörjat 
projekt Beddinge Ängar och fortsatt arbetet 
med etapp 2. 

 
Beddinge Ängar 
Precis innan vår ansökan om finansiering till 
restaureringen av Beddinge Ängar, blev vi 
medvetna om	   att domen hade  överklagats 
tillbaka i november 2016. MÖD hade gjort ett 
misstag och glömt att informera oss att domen 
hade blivit överklagat. Vi kunde i princip ha 
börjat restaureringen av Beddinge Ängar utan 
att veta något om överklagande. 	  
Lösningen var därför att dela projektet i 1) 
området som inte har överklagats (översilning 
av den södra del, kantavplaning och 
anläggning av våtmark) och 2) området som 
har överklagats (den norra delen av 
översilningsängarna).  Budget och projektplan 
justerades och den 28. september fick vi 

2.548.871 kr  till delprojekt 1 (inklusive moms) 
från landsbygdsprogrammet. 
  
För två dagar sedan meddelade HD att de inte 
kommer att ta upp överklagande på den norra 
delen av ängarna, endast frågan 
kring rättegångs-kostnad i MÖD och vi har 
därför äntligen fått ett avslut efter flera års 
ovisshet kring översilningsängarna. 
 
Vi har fått förlängd arbetstid i ån fram till 31. 
december, men vi har fått så mycket regn 
under hösten, att kantavplaning och 
restaureringen av den södra del av 
översilningsängarna påbörjas nästa året. Vi har 
dock börjat röja träd och buskar. Hela projektet 
ska vara klar hösten 2018. 
 
Ny våtmark 
Våtmarken norr om Beddinge Ängar är klar. 
Den har ett totalt våtmarksyte på 0,5 ha och ett 
öppet in och utlopp till/från ån.  
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Julhälsningar från Tullstorpsåprojektet 

 
MÖD: Mark- och miljööverdomstolen, HD: Högsta domstolen. 
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Etapp 2 
En samarbetsavtal mellan TEF och 
Grönbybäckens Dikningsföretag är snart klar 
och samråd med markägarna på etapp 2 
pågår. De markägare som är intresserad av att 
delta i projektet och redan har haft besök av  
NVI har fått en skiss på de åtgärder som har 
planerats och möten har hållits med de 
markägare som inte har fått en skiss än. Snart 
kommer en översikt på hela etapp 2 vara klar 
och nästa steg i projektet kan tas. 
 
Provtagning 
Sedan 2009 har totalfosforhalterna i 
Tullstorpsån minskat signifikant med närmare 
30% och under sommar-halvåret är 
minskningen 40-50%. Detta visar att vi gör rätt, 
utförda åtgärder har positiv effekt på 
fosforhalterna i ån. 

 
Nytt projekt 
En ansökan om ett internationellt INTERREG 
projekt börjar ta form. WWF Sverige har 
finansierat två konsulter som ska göra en 
gemensam ansökan för Sverige, Lettland, 
Litauen och Estland. Syftet är bland annat att 
sprida Tullstorpsåmetoden till pilotområden i 
dessa länderna och Trelleborgs kommun ska 
vara primära partner, såklart i nära samarbete 
med TEF. 
 
Ståstorpsån  
Markägarna i Ståstorpsån har bildat en 
ekonomisk förening och planerar att göra en 
visningsvåtmark i 2018. 

 
Med önskan om en god jul!  

   Katrine Möller Sörensen, projektledare

Ny våtmark hos Svend-Erik Truedsson, norr om Beddinge Ängar. 


