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Tullstorpsån, som på denna sträcka mellan Beddinge ängar och Skateholmsboplatserna
Tullstorpsån, som på denna sträcka mellan Beddinge ängar och Skateholmsboplatserna
ofta benämns Skateholmsån, i oktober 2019.

Vattenvårdsarbetet kommer i gång på allvar
Johnny Carlsson
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Efter att ha arbetat inom det privata näringslivet i drygt 30 år hoppade jag av ekorrhjulet och blev
istället miljöinspektör i Trelleborgs kommun. Jag har alltid haft ett stort intresse för naturen och såg
let och blev genom tjänsten möjlighet att göra något positivt för miljön och då särskilt vattenmiljön i och längs
turen och såg med åarna i kommunen.
n i och längs
Inledningen på det mer omfattande vattenvårdsarbetet i Trelleborgs kommun går att datera nästan
på sekunden! Jag var ute vid Hönsinge i de östra delarna av kommunen för att inventera småvatten
datera nästan (märgelgravar och dödisgropar) och tog den 9 maj 2005 09:33 en bild av ett småvatten jag just
ra småvatten inventerat. Kort därefter träffade jag på markägaren Leif Mårtensson och vi började diskutera
n jag just
behovet av att anlägga våtmarker i landskapet.
skutera

I Trelleborgs kommun finns drygt tusen småvatten.

Året innan hade EU:s vattendirektiv införts i den svenska lagstiftningen vilket innebar krav på att
övergödningen till vattendragen och vidare ut i havet skulle minskas. Det fanns ett stort intresse hos
krav på att
markägarna att själva göra något men man upplevde byråkratin som krånglig. Några uttryckte att de
rt intresse hos skickat in ansökan till myndigheten om att anlägga en våtmark ”men papperna kom lika snabbt
ttryckte att de tillbaka igen”.
ka snabbt
Så här borde det inte vara, för att informera oss i kommunen kontaktades länsstyrelsen. Vid ett möte
i Trelleborg framkom det att markägarna kunde erhålla en kostnadsfri våtmarksrådgivning genom
n. Vid ett möteGreppa näringen. Därigenom kom jag i kontakt med Tuve Lundström på Naturvårdsingenjörerna AB
ning genom (NVI) som utför sådana rådgivningar.
genjörerna AB
Som miljöinspektör vid denna tid var jag ofta i kontakt med markägarna, bland annat för att
kontrollera så att deras oljecisterner uppfyllde lagkraven och var godkända. I samband med det
ör att
passade jag ofta på att fråga om man kanske hade något bra våtmarksläge på sin mark och upplyste
d med det
om möjligheten till rådgivning. Detta visade sig vara ett lyckat koncept och ledde till ett stort antal
k och upplyste våtmarksrådgivningar i Trelleborgs kommun åren 2005-2008!
t stort antal
6
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Tullstorpsåns avrinningsområde.
Vid en våtmarksrådgivning den 25 mars 2008 på Ådala gård intill Tullstorpsån diskuterade Tuve och
jag vattenvårdsåtgärder med markägaren Per Eriksson. Per var även syssloman i Grönbybäckens
dikningsföretag. Det hade genomförts ett så stort antal rådgivningar i området att vi såg ”ett
pärlband av våtmarker” längs med ån framför oss, precis då uppkom idén. Vi tar ett helhetsgrepp om
hela avrinningsområdet, anlägger ett stort antal våtmarker och restaurerar hela ån - och så blev det!
NVI fick i uppdrag av kommunen att inventera hela Tullstorpsåns 6 300 hektar stora
avrinningsområde och kartlägga områden som lämpade sig väl för anläggning av våtmarker och
andra vattenvårdsåtgärder. I denna planeringsfas skulle fokus främst läggas på att planera våtmarker
och att bedöma deras miljönytta med avseende på näringsreduktion, biologisk mångfald samt
flödesdämpande förmåga. Kostnadseffektiviteten när det gäller näringsreduktion skulle också
beräknas. Detta resulterade 2008 i rapporten ”Planering, bedömning och prioritering av våtmarker
inom Tullstorpsåns avrinningsområde”. Inventeringen visade på att det fanns ett 50-tal intressanta
våtmarkslägen inom avrinningsområdet.
Arbetet sammanföll med att Trelleborgs kommun, med politikern Sten Björk i spetsen, inledde
”Kretsloppsprojektet” i Trelleborg vilket till stor del finansierades med bidrag från statens
havsmiljöanslag. Projektet syftade till att minska utflödet av näringsämnen från jordbruksmark men
också till att få bort näringsämnen ur havet genom att skörda alger. På sikt skulle inte bara
havsmiljön vara vinnare utan även klimatet då algerna som togs upp från havet skulle göra
biogasproduktion möjlig.
Genom att samverka med Kretsloppsprojektet så skulle vår idé kunna förverkligas. Med 3 mkr i
startkapital därifrån bildade markägarna längs med Tullstorpsån i februari 2009 Tullstorpsån
Ekonomisk förening. Otto von Arnold, Jordberga Gård valdes till ordförande. En gedigen projektplan
med målsättningen att anlägga ett 50-tal våtmarker och restaurera stora delar av ån upprättades.
Undertecknad tog tjänstledigt från kommunen och anställdes som projektledare för
Tullstorpsåprojektet och på den vägen är det.
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därefter, medEfter den inledande medfinansiering från Kretsloppsprojektet har Tullstorpsåprojektet därefter, med
av statliga och mycket gott resultat, själva sökt och erhållit projektfinansiering, mestadels bestående av statliga och
EU-medel.

Tullstorpsåprojektet i februari 2020
Johnny Carlsson

nellt och
Tullstorpsåprojektet har blivit ett omfattande och välkänt vattenvårdsprojekt av nationellt och
övergödningeninternationellt intresse. Den övergripande målsättningen med projektet är att minska övergödningen
till Östersjön och medverka till en god havsmiljö. Särskilt uppmärksammas att det är markägarna
markägarna
området en själva som driver Projektet. Likaså är helhetsgreppet om det 6 300 ha stora avrinningsområdet en
nu ringar på avgörande förutsättning för projektplanens genomförande. ”Tullstorpsåmetoden” ger nu ringar på
vattnet, det markägaredrivna Ståstorpsåprojektet är ett bra exempel.

marker och 10 Efter att åtgärderna på Beddinge Ängar slutförts sommaren 2019 så har hittills 39 våtmarker och 10
169 hektar km av ån restaurerats inom Tullstorpsåprojektet sedan projektstarten 2009. Totalt har 169 hektar
re våtmarker våtmarksytor skapats inom avrinningsområdet. Under 2020 räknar vi med att ytterligare våtmarker
rdas med blandtillkommer samtidigt skall en 5 km lång sträcka av ån mellan Jordberga och Sörby åtgärdas med bland
annat kantavplaning, till stor del i form av terassliknande tvåstegsdiken. Projektets övergripande
ergripande
projektmål om 200 hektar våtmarksareal är nu inom räckhåll!

ön och vi
effekt.

Tullstorpsåprojektet har redan halverat mängden fosfor som transporteras ut i Östersjön och vi
väntar oss nå samma resultat för kväve om 5-10 år när de vidtagna åtgärderna får full effekt.

ämnar ta ett Samtidigt breddar verksamheten ut med den nya projektdelen Tullstorpsån 2.0 vilken ämnar ta ett
helhetsgrepp i landskapets och jordbrukets vattenhantering i syfte att anpassa det till rådande
rådande
klimatförändringar. Multifunktionella våtmarker och recirkulerande bevattning är något av det
ot av det
projektledaren Christoffer Bonthron planerar för.

bättra
m kan

Föreningen skall också låta göra en omfattande vetenskaplig halvtidsutvärdering av
Tullstorpsåprojektet vilken avser att utvärdera, verifiera, analysera och om möjligt förbättra
arbetsmetoden. Markägarnas engagemang i projektet och speciellt vilka drivkrafter som kan
konstateras är något som många kan vara intresserade av.

”Sillesjö Norra” den första våtmarken inom Tullstorpsåprojektet anlagd 2009.

09.
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Beddinge ängar

Beddinge ängar januari 2015.

Kulturmiljöbakgrund
Nils Wallin
Ängsvattningens bakgrund - näringsbrist i jordbruket
Likt många andra våtare marker i Skåne har Beddinge ängar troligen under mycket lång tid använts
för foderproduktion till boskap. Under sten- och bronsålder var sådana marker populära som
betesmarker för att sedan ofta övergå till ängsmark under århundraden omkring Kristi födelse då
vinterstallning utnyttjades mer och mer. Våta gräsmarker torde vara bland de tidigaste att fredas
från betande djur för att trygga vinterfodret, något som kan ha gjorts antingen med hägnader eller
med herdar som vallade boskapen.
Senast under medeltid lades det välbekanta agrara systemet med åker, äng och betesmark fast, ett
system som kom att vara i närmare tusen år. Betesmarken och ängsmarken gav foder åt djuren som
sedan gav gödsel som kunde spridas på åkrarna och på så sätt förhindra näringsutarmningen som
skedde vid varje skörd. Antalet djur på gården avgjorde hur mycket åker som kunde skötas och
många gånger var vinterfodret den begränsande faktorn för djurantalet, och ängen blev på så sätt
nyckeln i systemet, därav uttrycket ”äng är åkers moder”.
Under 1700- och 1800-talet började detta system knaka i fogarna. Redan tidigare hade
odlingsmarken på grund av stigande befolkningstal expanderat på utmarkens, det vill säga
betesmarkens, bekostnad. Men med 1700- och 1800-talens explosiva befolkningsökning var snart
näst intill all utmark på Söderslätt tagen i anspråk för åker- och ängsbruk och när avkastningen ändå
behövde höjas odlades ängar successivt upp till åker. Detta ledde till en ond cirkel där minskande
ängsarealer ledde till mindre gödsel vilket ledde till sämre avkastning på åkrarna vilket man i sin tur
försökte kompensera med större åkerarealer vilket minskade ängsarealerna ännu mer, och så vidare.
Systemet var i obalans och något behövde göras.
På andra håll i Skåne – och Sverige med för den delen – kunde effekten uppskjutas något genom
skiftena, storskifte 1757, enskifte 1803 och laga skifte 1827, som många gånger gjorde att nya
marker odlades upp. Dessa marker, oftast utmark, innehöll en näringsreserv som på sina håll kunde
utnyttjas ganska länge, ibland i mer än 10 år. På andra håll med god tillgång på skogsmark gjorde
kompletterande, vandrande svedjebruk att näringsbristen inte heller blev lika akut. Men på
Söderslätt, där tillgången till skog var obefintlig och all mark redan uppodlad, behövdes andra
lösningar.
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I det långa loppet skulle konstgödsel bli den väg som ledde till störst avkastning, men innan
innan
andra metoder.konstgödslingen slog igenom på allvar under årtiondena kring 1900 prövades en rad andra metoder.
Till de lyckade, näringsrelaterade, nya jordbruksteknikerna hörde rotationsjordbruket. Från att
t. Från att
ade man undertidigare i stort sett endast ha alternerat mellan korn, råg och träda vart tredje år började man under
1800-talet göra försök med andra följder och nya grödor. Kvävefixerande ärt- och baljväxter i
jväxter i
ch med det rotationen gjorde bruket mer uthålligt. Även vallodling blev en del av rotation och i och med det
odlade man sitt vinterfoder på åkrarna istället för på ängarna.

bidrar dock Försök gjordes även med märgling, spridandet av kalkhaltig lera över åkrarna. Märgel bidrar dock
näringsreserv inte med näring utan tillgängliggör bara näring som redan finns bunden i marken, en näringsreserv
som snart tar slut.

dra hälft och En av de mer landskapsomdanande förändringarna i jordbruket under 1800-talets andra hälft och
märksammades1900-talets första, var dräneringen av landskapet. Vattnets inverkar på åkrarna uppmärksammades
jöar sänktes, och åtgärder sattes in i betydligt större skala än vad man hade kunnat göra tidigare. Sjöar sänktes,
ena på åkrarnaåar rätades ut, diken grävdes och täckdiken doldes under åkrarna och växtförhållandena på åkrarna
förbättrades således.

Parallellt med denna agrara utveckling växte även ängsvattningen fram. Dels som en del av
del av
t i landskapet. hushållandet av näringen i landskapet och dels som ett led i kontrollerande av vattnet i landskapet.

Ängsvattningens princip
ktighet, men Ängsvattningens idé var att öka tillväxten på ängen genom att kontrollera markens fuktighet, men
också genom att via vattnet tillföra näring till ängsmarken. Utöver detta kunde vegetationsperiodens
ationsperiodens
rostnätter. längd ibland förlängas genom att med en vattenspegel skydda späda skott mot sena frostnätter.
ed hjälp av en Det rör sig således inte om en bevattning så som vi lätt tänker oss idag där vattnet med hjälp av en
spridare tar genvägen genom luften. Utan mer om en bevattning i plan. Tre olika principer fanns. Den
ciper fanns. Den
attnet tilläts attförsta, och enklaste, bestod i att vattendrag dämdes upp i nedkanten av ängen och vattnet tilläts att
de slam- och stiga över själva ängen. Sådana ängar kallades damängar. I dammängen sedimenterade slam- och
t användas förnäringsämnen, och i norra Sverige, där sådana ängar varit vanliga, kunde vattendjupet användas för
att tvinga växterna att växa högre vilket gav mer hömassa.

et strila över De två andra principerna låter aldrig vattnet bli stillastående utan bygger på att vattnet strila över
ledde det in ängen under kontrollerade former. Man dämde här vattendraget ovanför ängen och ledde det in
e byggas på tvåmed hjälp av kanaler och rännor över ängsytan. Ängstyperna kallas silängar och kunde byggas på två
sätt.

gentligen av tvåDet första kallas i den äldre lantbrukslitteraturen för flack ängsbyggnad och bestod egentligen av två
an delas upp i separata kanalsystem. Ett för tillförandet av vatten, ofta med huvudkanaler som sedan delas upp i
de diken för attallt mindre rännor ju längre ut på ängen man kommer, och ett system av uppsamlande diken för att
dränera ängen, se fig. 1.

Fig. 1.
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Det var viktigt att vattnet inte blev stående på ängarna så att växterna dog av syrebrist. Därför
efterföljdes perioder av vattning alltid av perioder av upptorkning. Den flacka ängsbyggnaden kunde
för mindre ängar göras mycket enkel och vattnets väg över änger behövde inte styras av grävda
rännor utan av blott utlagda stockar eller stenar.
Den andra typen av siläng var dock ofta mer påkostad, den kallas hängbyggnad och bestod av ett
intrikat system av grävda rännor. Till skillnad från den förra metoden användes rännor och kanaler i
hängbyggnaden för både tillförande och dränerandet av vatten. Vattnet leddes in på ängens högsta
punkt och fördelades är i en horisontell ränna över hela ängens bredd. Vattnet svämmade över
denna fördelningsränna och silade ner för ängen. Ett par meter nedanför anlades ännu en horisontal
ränna där vattnet samlades upp, översvämmade rännan och sedan silade ner till nedanliggande mark
där snart ännu en fördelningsränna tog vid. Dessa rännor lades ut över hela ängsytan och tjänade
alla som både tillförsel- och dräneringsrännor. Samtliga rännor var sammankopplade med större
kanaler i sluttningens riktning och med hjälp av öppnandet av små dämmen kunde hela ängen
effektivt torrläggas, se fig. 2.

Fig. 2.
Silängarna, både flack ängsbyggnad- och hängbyggnadssystem, krävde ständig skötsel.
Vattenmängderna behöver styras då för mycket vatten kunde erodera ängen och kanalsystemen,
medan för lite vatten inte höjde ängens effektivitet. Vattningen behövde avlösas av upptorkning, och
framför allt hängbyggnaden med sina många små dämmen tillät stor kontroll över vattnet, och
separata sektioner på ängen kunde vattnas eller torka var för sig.
Skötseln utfördes, vid större ängar, av en särskilda ”ängavattnare”. Kraven på en ängavattnare går i
de historiska källorna isär. Dünkelberg (1873) säger i en handbok i ängsvattning att ”Till ängsvaktare
kan endast den antagas, som med en frisk, stark, vid väder och vind van kropp förenar en nykter,
verksam och karaktärsfast vandel...” (Dünkelberg 1873:153) Medan C. M. Lewenhaupt i Post och
Inrikes Tidningar gör gällande som ängavattnare ”...användas någon gammal invalid, hvilken är
påpasslig och säker, ty något strängt arbete är det ej” (Post och inrikes tidningar 1848-11-13:3).
Ängsvattningens svenska historia
Den svenska ängsvattningens äldre historia försvinner tyvärr i ett grått töcken. Att avleda vatten för
användning inom jordbruket är ju en gammal företeelse som använts både i Mesopotamien och i
Egypten i tusentals år. Att säga hur länge man medvetet har vattnat ängar i Norden är dock svårt. De
första skriftliga beläggen kommer under 1600-talet, men är få till antalet. Ängsvattningens
storhetstid är dock enklare att peka ut. Den sammanfaller med 1800-talets stora omdaningar i
jordbruket.
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ag för att resa Sveriges förste statliga lantbruksingenjör, Georg Stephens, fick från 1837 statliga anslag för att resa
stem. StephensSverige runt och hjälpa till vid dräneringsföretag och anläggandet av ängsvattningssystem. Stephens
får en rad efterträdare vilka alla utmärker sig för, bland annat, anläggande av
gsanläggning ängsvattningsanläggningar. Lantbruksakademien anordnar pristävlingar i ängsvattningsanläggning
vattning är ett och vid de nyinstiftade jordbruksskolorna används kurslitteratur där kapitel om ängsvattning är ett
givet inslag.

Samtliga län i Sverige hade under perioden 1865-1910 någon typ av ängsvattning, enligt
igt
åden skiljer utHushållningssällskapens årliga statistik. Omfattningen varierar dock stort och två områden skiljer ut
er sig dock åt sig: Skåne och Norrland. De naturgivna förutsättningarna för dessa två områden skiljer sig dock åt
med följden att ängsvattningstekniker fick olika anpassningar.

(se Wallin
ängsvattning
an 6000 och
ngsvattning

Hushållningssällskapens statistik över nyanläggning av ängsvattning är dock bristfällig (se Wallin
2011) och går inte att använda rakt av. I äldre litteratur överskattas därför arealerna ängsvattning
ofta. För Skånes del verkar det dock som det under perioden 1865-1911 anlades mellan 6000 och
7000 hektar ängsvattningssystem. Majoriteten av Skånes socknar har använt sig av ängsvattning
under perioden, se fig. 3.

Fig. 3.

ngar, ibland påÄngsvattningssystemen i Skåne kom i två olika versioner. Dels godsens stora anläggningar, ibland på
flera hundra hektar, där Övedsklosters anläggningar vid Vombsjön står ut. Dels en lång rad av mindre
ng rad av mindre
ängar på ett par hektar. De stora ängssystemen vinner i hektar men sett till antal har de små
de små
dominerat.

äller en stor Den intensivaste tiden för anläggning infaller under 1880-talet. Framför allt vad det gäller en stor
an som funnits,mängd mindre system. Under 1910-talet återstår cirka en tredjedel av den totala arean som funnits,
eller cirka 2700 hektar. Därefter tycks nedgången har varit snabb på de flesta håll men med
n med
undantag, varav Beddinge ängar är ett.
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Beddinge ängars ängsvattningssystem
Ängsvattningssystemet vid Beddinge ängar anlades 1881, i början av den mest intensiva
anläggningsperioden. Systemet sticker dock ut genom att det övergavs först 1958, det sista av de
stora ängsvattninganläggningarna att läggas ner.
Initiativtagare var markägaren Carl-Gustaf Stjernswärd på Jordberga gods och mycket pekar på att
systemet utformades av ingenjör P. Krarup från Köpenhamn, åtminstone var han den som var
utomstående expertis för ängsvattningssystemet under det tidiga 1900-talet. Ansvarig för
ängsvattningens skötsel på godset var godsförvaltare Håkansson.
Ängsvattningsområdet var uppdelat i smala, nord-sydgående remsor och slåttern auktionerades ut
till lokala bönder. Än idag är ett flertal av stolparna med de olika ängslotternas nummer synliga i den
södra delen av ängarna och bitvis även i den norra delen, se fig. 4.

Fig. 4.
Uppgifterna om ängarnas avkastning varierar. I en besiktning av ängarna från 1894 uppges
inkomsterna för skörderättigheterna för hela ängen uppgå till 4 500 kr årligen. Nils Englesson skriver i
sin genomgång av Beddinge ängars historia, publicerad i hembygdsföreningen Gamla Trelleborgs
årsskrift 1975, att Jordberga gods 1920 sålde hö för 90 000 kr, dock utan att specificera hur mycket
som kom just från ängsvattningssystemet.
År 1940 såldes marken till Fastighetsbolaget Beddinge Ängar som ägdes av bönder i Stora Beddinge.
Utauktioneringen av ängslotter fortsatte till 1950 och ängsvattnings-systemet underhölls och
fungerade fram till 1958 varefter underhållet begränsades till de stora till- och avloppskanalerna fram
till 1972 då marken såldes på nytt, denna gång till en byggnadsfirma. Sedan slutet av 1950-talet har
området nyttjats till bete, främst med nötkreatur.
Beddinge ängar anlades med metoden hängbyggnad och skiljer sig på så sätt från till exempel
Vombsängar och andra kända och stora skånska ängsvattningsanläggningar.
13

-talet

Från flygfoton och fältinventering kan systemet som det borde ha sett ut under 1900-talet
återskapas, se fig. 5.

Fig. 5.

ar delats in i Fram träder bilden av ett tämligen komplext system där hela området om ca 40 hektar delats in i
e kanal eller mindre delar som alla har kunnat vattnas och torrläggas individuellt. Överlag har varje kanal eller
ränna kunnat användas för både tillrinning och dränering, och det hela framträder som ett
m ett
välintegrerat och sammanhållet system. I de sydvästra delarna återfinns till och med en liten
en liten
elarna kunnat akvedukt som lett vattnet över en svag försänkning i topografin så att de sydligaste delarna kunnat
vattnas från motsatt sida.

I fält syns systemet endast som grunda fåror i marken, på sina ställen återfinns stenar som
kanaliserat vattnet och eventuellt utgjort fundament för dämmen.
I Jordberga godsarkiv, numera på landsarkivet i Lund, återfinns en planritning över hur
ur
a anläggandet, ängsvattningssystemet skulle utformas, som dock inte tycks ha följts i detalj vid själva anläggandet,
se fig. 6.

r som

Fig. 6.
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Den pekar dock på att systemet har haft ett mycket stort antal små dämmen som har hjälp till att i
detalj styra vattningen, se fig. 7.

Fig. 7.
Skötseln av systemet borde, under vattningssäsongen, varit ganska omfattande och på platsen har
det också funnits ett ”ängsvattnarboställe”.
Något av ett frågetecken utgör de Höganäsrör och cementrör som idag finns på den västra hälften av
ängarna. Deras ålder omöjliggör inte att de en gång har ingått i ängsvattningssystemet men troligare
är att de lagts ner efteråt i försök att dränera marken. Vissa av de öppna kanalerna har också blivit
utgrävda och i vissa fall nyanlagda i senare tid för att för underlätta avrinningen på ängarna som vid
vår- och höstfloder mottager stora mängder vatten.
I godsarkivmaterialet finns återkommande brev från den danske ingenjören Krarup om
rekommenderade mängder av gräsfrön att så in på ängarna; ett faktum som pekar på att enbart den
naturliga floran inte varit önskvärd utan att man har eftersträvat att komplettera och omforma den.
Som exempel kan en lista från tidigt 1900-tal lyftas fram då 2 kg alsikeklöver, 2 kg kärrgröe, 8 kg
ängskavle, 6 kg ängssvingel, 4 kg timotej, 4 kg engelskt rajgräs och 4 kg ängsgröe råds att planteras in.
Några av dessa, till exempel ängskavle och engelskt rajgräs är arter som vanligtvis bara ger ett par
goda skördar och sedan får sås in på nytt. De flesta andra klarar föryngringen bättre. Gemensamt för
arterna är att de trivs på fuktig, dock ej blöt, jord och trivs mindre bra på allt för torr. Samtida
jordbrukslitteratur pekar ut ett flertal av arterna som utmärkta för vattningsängar.
Beddinge ängars kulturmiljövärden och restaurering
Flera större ängsvattningssystem är kända och bevarade i varierande grad i Skåne, bland dessa
Vombs ängar och Vressel som båda har restaurerats, Björkaån, Torreberga ängar, Borrestads ängar,
Skarhult, som till stora delar har försvunnit. Beddinge får sägas höra till toppskiktet både genom sin
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r välbevarad. byggnadsteknik, hängbyggnaden, men kanske framför allt genom att hela ängsytan är välbevarad.
När man står och tittar ut över ängarna är det hela systemet man ser – eller åtminstone anar.
ne anar.

nde århundradeSom
i ett spår av det förflutna är ängsvattningen en god representant för ett omvälvande århundrade i
Skånes historia. Ett århundrade då jordbruket revolutionerades och industrialiserades.
s.
Ängsvattningen kan ses som ett led eller en passage i denna utveckling. Fokus läggs lätt på
ätt på
redskap, men åkermarken med sina nya gödningsmedel, dränering, växtförädling och bearbetningsredskap, men
tt försök att ängsvattningen var ett försök att även låta nya rön komma ängsmarkerna till godo. Ett försök att
– ett markslag även låta markslagen äng flyttas in i det moderna jordbruket kring sekelskiftet 1900 – ett markslag
som annars var på tillbakagång. Ett gott exempel på försöken att pressa varenda droppe ur
ppe ur
landskapet för att kunna föda en växande befolkning.

gar fortsatte

På många håll blev ängsvattningen blott ett par år långt försök, men på Beddinge ängar fortsatte
verksamheten långt in på 1950-talet, och spåren finns fortfarande att skåda.

Planer på åtgärder på ängarna aktualiserades i och med Tullstorpsåprojektet. Att anlägga en
ägga en
naturliknande översvämningsmark på ängarna vore att förstöra en värdefull del av kulturlandskapets
ulturlandskapets
nsätt på ett brahistoria och en av utmaningarna blev att försöka låta denna historia möta dagens synsätt på ett bra
sätt.

Ett av målen med restaureringen av Tullstorpsån är att sakta ner åvattnets lopp genom landskapet så
m landskapet så
ersjön. En av att mer näringsämnen och närsalter kan tas upp av marken istället för att åka ut i Östersjön. En av
örde med sig idéerna med ängsvattningen var att låta ängsmarken få ta del av den näring vattnet förde med sig
genom att låta vattnet sakta översila ett större område. Tanken föddes att en väg framåt för
måt för
Tullstorpsåprojektet på Beddinge ängar skulle kunna vara att väcka den gamla ängsvattningstekniken
attningstekniken
till liv igen.

trikata i Skåne.Ängsvattningsanläggningen på Beddinge ängar måste i sin dag varit ett av de mest intrikata i Skåne.
ådan nivå låterEn anläggning som krävde skötsel och löpande tillsyn. Att restaurera ängarna till en sådan nivå låter
och rännor. sig inte göras. Historiskt slåttrades ängarna och inga djur tilläts inne bland dess diken och rännor.
tsatt bete, på Sedan ängsvattningens upphörande har dock ängarna betats och för framtiden är fortsatt bete, på
na behöver ta åtminstone större delar av ängarna, den bästa markhävden. En restaurering av ängarna behöver ta
hänsyn till båda dessa förhållanden.

Hängbyggnadssystemet på Beddinge ängar kan sägas bestå av tre typer av kanaler: dels större
els större
rännor som tillrinningsdiken som transporterat vatten ut till olika sektioner av ängarna, dels små rännor som
ningsdiken somsedan fördelat vattnet ut i sidled för översilning av ängsmarken, och dels större avrinningsdiken som
har transporterat ut vattnet till ån igen.

Den andra kategorien av kanaler, de minsta översilningsrännorna, har arealmässigt dominerat
dominerat
en har därför ängarna och de är även dessa som är mest känsliga för tramp. Lösningen på problemen har därför
r ängarna på blivit att återställa de stora till- och avrinningsdikena som i stort fördelar och dränerar ängarna på
vatten, men att endast återställa en mindre del av de små rännorna.

r de som kräverDetta för att ängarna ska kunna fortsätta betas men också för att de små rännorna är de som kräver
risk tid förlitatmest underhåll. Relativt högt liggande delar av ängsvattningsystemet har under historisk tid förlitat
edömdes dessasig på stängandet och öppnandet av dämmen för att få vatten. Med fasta dämmen bedömdes dessa
a som kommerdelar som svårvattnade idag och det är främst de lägre liggande översilningsrännorna som kommer
utnyttjas i restaureringen.
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I januari 2008 presenterade NVI två åtgärdsförslag i rapporten ”Restaurering av översilningsängar vid
silningsängar vid
Beddinge ängar”

Förslag 1 Våtmarksdamm. ”Detta förslag skulle innebära att man skapade en grund vattenyta genom
attenyta genom
att dämma upp området på norra respektive södra sidan om ån och leda in ett delflöde från ån.
de från ån.
a delen och 8,1Vattenytan vid planerad vattennivå i våtmarken skulle bli ca 17 ha, varav 8,9 ha i norra delen och 8,1
ha i södra.”

om att dämma Förslag 2 Ängsvattning. ”Detta förslag innebär att man skapar en översilningsyta genom att dämma
sidan om ån.” ån och leda in ett delflöde till ett kanalsystem som anläggs på norra respektive södra sidan om ån.”

nsas eller
läggas och
och

”Hela översilningsytan kommer att vara ca 20 ha. Vissa spår av diken från det tidigare
ängsvattningssystemet finns fortfarande kvar i området och restaureras genom att rensas eller
grävas ut. Då flera av de ursprungliga dikena idag inte syns behövs även nya diken anläggas och
befintliga dräneringsdiken grävas om för att skapa ett fungerande system av tillopps- och
uppsamlingsdiken.”

I uppdraget ingick även en inventering av områdets kulturella värden vilken, utfördes av Wallin
av Wallin
tt historiskt kulturlandskap och arkeologi samma år. Målet med undersökningen var att ta fram ett historiskt
underlag för att kunna restaurera anläggningen och att identifiera vilka svårigheter som skulle kunna
om skulle kunna
finnas. Arbetet visade på de stora kulturlandskapsvärden som de välbevarade spåren av
av
ängsvattningen utgör. Wallin rapport 2007:49 Kulturlandskapsunderlag 2007.

Flertalet av

vblommade

Under september 2008 genomförde NVI en inventering av växtligheten på ängarna. ”Flertalet av
växterna som påträffades vid undersökningen trivs på näringsrik och/eller fuktig
mark. Vid undersökningen betades hela området och flera gräs, blommor m.m. var avblommade
och höll på att vissna ner.” Rapport Florainventeringar”

t det framöverSamma höst utförde ornitolog Richard Bergendahl en fågelinventering. Tanken var att det framöver
r fågelfaunanskan vara intressant att utvärdera vad den nu genomförda restaureringen inneburit för fågelfaunans
sammansättning. Rapport ”Fågelinventering hösten 2008"

ngar. Wallin Under 2010 övervägdes olika scenarion för den fortsatta utvecklingen av Beddinge ängar. Wallin
et och dess föreslog då att projektet skulle genomföra en fördjupad studie av översilningssystemet och dess
jupade studienbevarandevärde för att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Tanken på den fördjupade studien
m behandlade föranleddes bland annat av att det sedan den förra insatsen kommit ny litteratur som behandlade
ängsvattningen och även att den egna kunskapen om ämnesområdet i stort hade ökat.
t.

Wallin rapport 2010:42 ” Fördjupad kulturlandskapsinventering 2010 Beddinge ängar” går på ett sätt
” går på ett sätt
som inte tidigare gjorts på djupet om ängsvattningen och Beddinge ängar.
I rapporten bedöms tre olika riktningar för åtgärder:

Den första fokuserar på de kulturhistoriska värdena och hur de skulle kunna bevaras genom
genom
inrättandet av ett kulturreservat. En fullständig restaurering inom denna ram skulle bli mycket
li mycket
nomföra över omfattande och kostsam. Likaså skulle skötseln bli mycket betydande och svår att genomföra över
tid.

Den andra innebär en lägre grad av restaurering av ängavattningssystemet utan vissa av de krav som
av de krav som
e innebära en ett kulturreservat skulle ställa dock med extra vinster för naturvärden. Förslaget skulle innebära en
Detta förslag ny meandrande bäckfåra med ett våtmarksområde i de centrala delarna av ängarna. Detta förslag
skulle påverka de kulturhistoriska värdena negativt och innebära en fragmentering av
v
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ängavattningssystemet. Likaså skulle en framtida restaurering av hela systemet avsevärt försvåras
med detta alternativ.
Efter en rad möten mellan markägare, länsstyrelsen, konsulter och Tullstorpsåprojektet var det den
tredje riktningen som ansågs mest lämpligt. Denna tog fasta på naturmiljövården och en minimering
av skadorna på kulturmiljövärdena. Idén byggde på att återställa ett flertal huvudkanaler samt även
delar av fördelningsrännorna och samtidigt använda ängavattningssystemet för näringsreduktion och
som översvämningsbuffert.
Under 2010 började en idé ta form då Nils Wallin skissade upp sina idéer kring att skapa en förenklad
variant av ett hängbyggnadssystem, där kanalerna fungerar ömsom som tillopp och ömsom som
dränering. Förenklingen bestod i att endast de större kanalerna används medan de finare inte
anläggs eller restaureras. Förenklingen medför en betydligt enklare skötsel och genomförs för att
målet nu inte är att producera stora hömängder utan att förklara och visa ett äldre sätt att utnyttja
landskapet samtidigt som området betas.
Översilningsängarna skulle bestå av kombinerade tillrinnings- och avrinningskanaler samt mindre
fördelningsrännor på båda sidor om ån. Inloppet från ån genom självfall från ån uppströms Beddinge
ängar. Vid lågflöde avleds inget vatten till ängarna på grund av fiskeintresse.

Fig. 8.

Åsträckan genom ängarna skulle behålla sin raka form. Fig 8 Länsstyrelsen menade att en
återmenandring riskerade skada resterna efter ängsvattningen som då kunde gå förlorade för all
framtid. Kantavplaning i syfte att minska risken för erosion kunde dock accepteras. Fig. 9.
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d ån medan

Kantavplaning, grön linje =profil före åtgärd, svart linje = profil efter åtgärd. Fig. 9.

Fig. 9.
Tullstorpsåprojektet skulle administrera skötseln av ”vattendragsområdet” längs med ån medan
markägaren själv tar hand om översilningsängarna.

I ett samrådsmöte med länsstyrelsen i november 2010 där markägaren, Tullstorpsåprojektet,
rojektet,
kommunen, NVI, Wallin och Naturskyddsföreningen medverkade, presenterade Nils och Lasse Wallin
och Lasse Wallin
rapporten:

attningen vid ”Beddinge ängars kulturhistoriska värde är stort men kanske något bortglömt. Ängsvattningen vid
Beddinge anlades 1881 och övergavs först 1958. Bevarandegraden beskrivs som mycket hög i
ket hög i
jämförelse med andra ängsvattningar. Ängsvattningen har tidigare fortsatt ytterligare längre åt
e längre åt
söder, men denna del är idag bebyggd. Ängsvattningen vid Beddinge har varit ett s k
de för till- och ”hängbyggnadssystem.” Detta kännetecknas av att fördelningsdikena har använts både för till- och
avrinning och att dessa har varit vinkelräta mot tilloppskanalen. Denna typ av system är mer tekniskt
är mer tekniskt
komplext än den traditionella bilden av ängavattning och har i tidigare utvärderingar ansetts ovanligt
ansetts ovanligt
i Sverige. Av de 33 000 hektar ängavattning som funnits i Skåne finns endast en bråkdel kvar.
del kvar.
Beddinge ängar kan ses som en ytterst lämplig företrädare för detta bruk.”
Principskiss till hängbyggnadssystemet. I profilbilden nedan är lutningen starkt överdriven.

överdriven.
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Tre huvudåtgärdsalternativ presenteras i rapporten:
•
•
•

En fullständig restaurering inom kulturreservatsramen.
Meandrande åfåra med översvämningszon.
En kompromiss med delvis återställning av ängsvattningen.

Länsstyrelsen redogjorde mot bakgrund av bland annat den fördjupade kulturlandskapsinventeringen
sin bedömning att de kulturhistoriska värdena var så stora att en delvis restaurering av ängarna
förordades framför alternativet återmeandring av ån. Stor nytta för biologisk mångfald och
näringsrening bedömdes kunna uppnås genom restaureringen, särskilt om vattenregimen tillåts
avvika från den i traditionell ängavattning genom längre perioder med översilning.
Efter interna möten om förslagen redogjorde länsstyrelsen vid ett nytt möte strax före jul för sina
synpunkter:
”Bildande av kultur- och/eller naturreservat bedöms i nuläget inte vara ett gångbart alternativ.
Orsaken är bland annat att reservatsbildning är en tidsödande process som skulle fördröja
åtgärdsarbetet. Bildandet av kulturmiljöreservat ställer också höga krav på omfattningen av
restaureringen.”
Mot bakgrund av bland annat den fördjupade kulturlandskapsinventeringen bedöms de
kulturhistoriska värdena så stora att en restaurering av ängarna i linje med kompromissalternativet
förordas framför en återmeandring.
”Länsstyrelsen är införstådd med att anläggningskostnaderna för kompromissalternativet är högre än
för en meandring. Projektet bedöms rendera en ”hög betalningsvilja” med miljöinvestering (medel
för att anlägga våtmarker inom landsbygdsprogrammet) för anläggning och restaurering av våtmark.”
Därmed var inriktningen bestämd.
Processen fortsatte direkt i januari 2011 med att Nils Wallin och Jenny Hedin, NVI, diskuterade
förslaget på en rekonstruktion av det gamla översilningssystemet som Nils skissat på med
inriktningen att inte tappa den kulturhistoriska förankringen.
Våren 2012 presenterades en slutskiss av utformningen och ett flertal samrådsmöten tog vid.
Ansökan - förhandling - dom - överklagande
Underlag för domstolsprövning av restaureringen av åsträckan, Jordberga-mynningen ”Etapp 1” där
Beddinge ängar ingick var då framtagna. Tidplanen var att skicka in tillståndsansökan om
vattenverksamhet till Mark- och miljödomstolen under hösten.
Vid ett samrådsmöte med berörda fastighetsägare, samfälligheter och villaägareföreningar
framfördes bland annat följande information och synpunkter:
•

Efter att projektledaren informerat om Tullstorpsåprojektet beskrev NVI det föreliggande
förslag avseende åtgärder innebärande en delvis restaurering av ängavattningssystemet.
Principen för den kommande översilningen och anläggningens utformning beskrevs i tekniska
ordalag, även den framtida skötseln. Det informerades bland annat om hur dräneringen runt
Ängatorpet var tänkt att utföras.

21

en, dess möjliga •
0-tal. Under
berättade
ora och

Nils Wallin informerade om ängsvattningens historiska utbredning över världen, dess möjliga
förekomst i Sverige redan under medeltiden och uppsvinget under tidigt 1800-tal. Under
perioden 1865-1910 fanns ca 9 000 ha översilningsängar bara i Skåne. Wallin berättade
sedan om historiken kring Beddinge ängar, med dess utformning, funktion, flora och
bevarandegrad.

anerade
sökan. Alwén
etas.

Ägaren till Beddinge ängar, Carl-Otto Alwén, poängterade vikten av att de planerade
restaureringsåtgärderna på fastigheten kom att ingå som del av i domstolsansökan. Alwén
informerade om att området även efter genomförda åtgärder var tänkt att betas.

•

under åren följt •
a skall påverka
inerats med
yrkade även på
om en tidsrymd

En närboende till Beddinge ängar beskrev sin fastighets historia och hur han under åren följt
Tullstorpsåprojektet. Han framförde farhågor om att de planerade åtgärderna skall påverka
hans fastighet negativt och menar att riktigt utförd ängavattning sällan kombinerats med
bete. Han menade att dikena borde stängslas in för att inte trampas ner och yrkade även på
en fullständig konsekvensanalys med 100 % garanti mot skador uppkomna inom en tidsrymd
av 50 år.

åväl som i
ningar i
översilar

Den annars återkommande frågan hos de medverkande både under mötet såväl som i
svarstalongerna var den om grundvattnet, med farhågor för grundvattenhöjningar i
villaområdet söder om Beddinge ängar i samband med att vatten leds in och översilar
marken på ängarna.

•

Ansökan
d åtgärder ochUnder stor del av 2013 förbereddes den mycket omfattande ansökan med en lång rad åtgärder och
dokument. Ett drygt 40-tal underskrifter av de sökande behövdes, samtliga skrev på! Ansökan
Ansökan
skickades iväg i november samma år.

Under tillåtlighet, fysiska planer m.m.: ”Enligt Trelleborgs kommuns översiktsplan 2010 är
10 är
Tullstorpsåprojektet ett av de största vattenvårdsprojekt som påbörjats i Trelleborgs kommun i syfte
kommun i syfte
taljplanelagt att förbättra vattenkvaliteten. De sökta vattenverksamheterna är belägna utanför detaljplanelagt
och Skateholmområde. Tullstorpsån omfattas av strandskydd. En del av åsträckan mellan Jordberga och Skateholm
ligger inom riksintresse för kustzonen samt riksintresse för kulturmiljövården (M:K 144 Östra
44 Östra
Vemmenhög - Tullstorp - Dybäck). Tullstorpsån är klassad som regionalt värdefullt vatten och
tten och
omfattas av nationell bevarandeplan för odlingslandskapet i de nedre delarna av ån.

ärdesklass 2, Beddinge ängar ingår i Skåne läns naturvårdsprogram för naturvärden och har naturvärdesklass 2,
mycket höga naturvärden. Några hundra meter uppströms mynningen vid Skateholm rinner
rinner
Tullstorpsån i närheten av ett område med grav- och boplatsområden från jägarstenåldern, känt som
åldern, känt som
Skateholmsboplatserna”

der på
därmed
n delvis

Beddinge ängar (Yrkande D1-D9) Förutsättningar
”Beddinge ängar utnyttjas idag till största delen som betesmark och bär spår av ett
ängavattningssystem från omkring 1881. Ängsvattningen innebar att man vid vissa tider på
året ledde in åvatten i ett system av diken och rännor för översilning av ängarna som därmed
gav en högre avkastning. Föreslagna åtgärder i denna tekniska beskrivning innebär en delvis
restaurering av översilningsängarna.”

Förhandling – Dom
ordberga GårdUnder tre dagar i april 2015 genomfördes huvudförhandlingen i Herrskapsstallet på Jordberga Gård
samt med fältbesök på Beddinge ängar. Dom avkunnades den 22 maj 2015 och de sökande beviljades
kande beviljades
tillstånd att bedriva vattenverksamhet. Glädjen varade dock inte så länge…….
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Överklagande
Den 11 juni överklagade en fastighetsägare domen till Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen.
Fastighetsägaren ansåg att anläggandet skulle skada hans fastighet. Dessutom ansåg han att denna
del av projektet varken kommer att kunna fungera eller ge någon nämnvärd miljönytta. Ägaren vill
betona att han i övrigt ser mycket positivt på renoveringsprojektet och att överklagandet endast rör
Beddinge ängar, delen norr om ån.”
Mark- och miljööverdomstolen förelade Länsstyrelsen Skåne att yttra sig i ärendet. Myndigheten
svarade: ”Länsstyrelsen motsätter sig överklagandet. Vid en avvägning mellan påverkan på
fastigheten och miljövinsten med åtgärderna anser Länsstyrelsen att genomförandet av åtgärderna
skall ha företräde.”
Överklagandet ledde i kort till att vissa delar av domen inte kunde tas i anspråk. Det var de delar som
gällde norra delen av Beddinge ängar. Det som gällde för själva åfåran fanns det ett
verkställighetsbeslut vilket innebar att de sökande i det avseende kunde ta domen i anspråk trots att
domen överklagats. I november 2016 kom domslutet där man avvisade överklagandet. Därmed
fanns det efter allt arbete som lagts ner sedan inledning 2007 äntligen anledning att planera för
själva entreprenaden på Beddinge ängar!
Entreprenadarbetet på Beddinge ängar
I början av augusti 2017 var projektplanen för restaureringen av Beddinge skriven och
Tullstorpsåprojektet redo att påbörja konkreta åtgärder. Entreprenaden delades in i fyra delar:
•
•
•
•

Kantavplaning av själva åfåran.
Restaurering av översilningsängar söder.
Restaurering av översilningsängar norr.
Våtmark Stora Beddinge 10:2.

Det visade sig då att domen överklagats till Högsta domstolen vilket kunde påverka den norra delen.
Detta hade Miljööverdomstolen av misstag inte meddelat den sökandes ombud, informationen
erhölls först i mitten av augusti. Denna del fick då skjutas på framtiden i väntan på att överklagandet
avgjorts i Högsta domstolen. Entreprenadarbetet på de övriga delarna påbörjades hösten 2017 och
slutfördes sommaren 2018. I november meddelade Högsta domstolen att den inte fann skäl att
bevilja prövningstillstånd gällande restaureringen av den norra delen av ängarna.
För att först utvärdera och dra lärdom av erfarenheterna från arbetet med den södra delen valde
Projektet dock att vänta med entreprenaden på den avslutande norra delen till sommaren 2019.
Samtidigt ville man undvika arbete under de blöta markförhållande man räknade med skulle komma
efter den mycket torra sommaren 2018.
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södra delen genom en ledning direkt från ån och via en fördelningsbrunn vidare ut i olika
tillrinningsdiken.

tillrinningsdiken.

Vatten till den norra delen av Beddinge ängar leds in från ån via Ängelholmsgårdens våtmark. Till den
södra delen genom en ledning direkt från ån och via en fördelningsbrunn vidare ut i olika
tillrinningsdiken.

Ängelholmsgårdens våtmark.

Ängelholmsgårdens våtmark.
Ängelholmsgårdens
våtmark.
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LT-Entreprenad AB, Leif och Henrik Mårtensson i arbete på den
norra delen 2019.

Instängslat tillrinningsdike.
Det var ett omfattande arbete med att stängsla in de nya dikena så att de hann växa igen innan korna
kunde komma ut på bete igen. En annan anledning till instängslingen var att undvika att korna kom i
vägen för entreprenadmaskinerna.

Dämme och fördelningsränna.
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under bra
.

Entreprenaden på den norra delen påbörjades i juli 2019 och löpte på utan problem under bra
förhållanden. Anläggningen stod klar för slutbesiktning i början av oktober samma år.

n e-post strax Länsstyrelsens representerades av Anna Ejserholm och Jens Ratcovich. Anna skrev i en e-post strax
Riktigt roligt attdärefter: ”Från Länsstyrelsens sida vill vi också tacka för slutbesiktningen i onsdags. Riktigt roligt att
r” På bilden sesprojektet nu är i mål. Vi är mycket nöjda och vill tacka alla inblandade för era insatser” På bilden ses
även Tuve Lundström, Naturvårdsingenjörerna AB, Bertil Sånesson och Olle Ingvarsson från
on från
Tullstorpsåprojektet samt entreprenören Henrik Mårtensson.

Markägaren Carl-Otto Alwén.

I november 2019 började vattennivån stiga i ån och vidare in i de olika tillrinningsdikena för att sedan
ena för att sedan
komma till dämmena och därifrån ut i fördelningsrännorna för att till slut översila ängarna!
garna!

a flera år innanVi som är engagerade i den nya anläggningens funktion är medvetna om att det kan ta flera år innan
den har trimmats in för den avsedda nyttan med tanke på näringsretentionen. Under tiden kan vi ana
tiden kan vi ana
et kan med att den biologiska mångfalden kommer att öka, inte minst med tanke på fågellivet. Det kan med
tiden även uppmärksammas att insatsen även varit en värdefull kulturmiljögärning till gagn för
l gagn för
framtida generationer med intresse för sin unika hembygd!
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Skateholmsboplatserna
Skateholmsvåtmarken
Johnny Carlsson

Skateholmsvåtmarken är belägen strax norr om riksväg 9.
Ett av de intressanta våtmarkslägena i NVI:s ”Våtmarksinventering del II 2012” fick id.nr. 48 och
beskrevs: ”Våtmarken anläggs på betesmark i anslutning till Tullstorpsån. Inlopp tas från ån och
utlopp sker via öppet överfall till ån. Vattennivån tillåts fluktuera fritt med vattnet i ån.
Våtmarksyta 1,46 hektar, dammschakt 3 500 m3, avrinningsområde ca 6 000 ha.”
Samtidigt som det endast var ett av många möjliga våtmarkslägen var vi medvetna om att här befann
vi oss i området för de välkända Skateholmsboplatserna som man läst om i Lars Larssons ” Ett
fångstsamhälle för 7000 år sedan”. Larsson, professor i arkeologi vid Lunds universitet, var den förste
att sätta spaden i marken där på 1980-talet vid undersökningarna av området under
Skateholmsprojektet.
Hur gör vi nu….. är det lämpligt att anlägga en våtmark i området eller är det ett ”helgerån”? För att
få svar på frågan informerades Larsson om planerna. Lyckligtvis ”välsignade” han vårt
våtmarksprojekt och menade att vi med våtmarken delvis återskapar en äldre landskapsbild där man
under den äldre stenåldern bott vid en lagun med holmar nära kusten. Trelleborgs kommuns
museichef Ingela Jacobsson var också positiv till projektet.
Förberedelserna tog fart i maj 2013 då tillstånd för ingrepp i fast fornlämning enligt 2 kap 12§
kulturmiljölagen söktes. Närheten till flera stenåldersboplatser innebar att en särskild arkeologisk
utredning var nödvändig. Utredningen omfattade ytor för planerade markarbeten och
depositionsplats för massor. För arbetet anlitades arkeolog Lasse Wallin.
Sommaren 2014 var alla erforderliga beslut på plats och LT Entreprenad AB kunde genomföra
anläggningsarbetet under gynnsamt väder. I september slutbesiktigades och godkändes
”Skateholmsvåtmarken” av länsstyrelsens handläggare Anna Fohrman som bedömde att den skulle
ha god nytta för näringsrening.
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När det stora stenblocket i inloppet till våtmarken kom i dager fick jag den hisnande
tanken att där har man kanske stått och spejat ut över havet för sjutusen år sedan…

isnande
sedan…

Kulturmiljöbakgrund
Lasse Wallin

Bakgrund
Om vi förflyttar oss en dryg kilometer nedströms från Beddinge ängar gör vi samtidigt en
t en
re klimat och tidsförflyttning på ungefär sjutusen år. Då var det slutet av äldre stenålder, ett varmare klimat och
betydligt mera vatten i landskapet, i alla fall så här nära kusten.

Det varmare klimatet betydde även en annan växtlighet, stora ädellövskogar dominerade i Skåne och
rade i Skåne och
, vildsvin och på mera öppna partier växte snabbt hasselsnår upp. Bland det större viltet var rådjur, vildsvin och
kronhjort vanliga och det fanns mycket fisk i alla sjöar och vattendrag.

Det har gjorts många försök att uppskatta antalet människor i Skåne under denna tid och alla
och alla
ört sig om någotbedömningar grundas naturligtvis på mycket osäkert underlag men det har kanske rört sig om något
frukt och andramellan 500 och ett par tusen individer. Man livnärde sig på samlande av bär, nötter, frukt och andra
å detta sätt vegetabilier, på jakt och, kanske framförallt, fiske. Liksom andra grupper som levat på detta sätt
förde man en omkringflyttande tillvaro, med säsongsflyttningar till platser där
försörjningsmöjligheterna var störst under årets olika delar. Ofta valdes platser vid kusten för
usten för
vintersäsongen med en stabil tillgång på fisk men även möjligheter att fånga säl och tumlare, å andra
umlare, å andra
kerligen levde sidan var det större viltet i skogen lättare att jaga under den svalare delen av året. Säkerligen levde
man också i olika stora grupper under årets olika delar, beroende på födosökande men även av
en även av
sociala orsaker som partnersökande och religion.

Men det var även andra delar i landskapet som såg annorlunda ut här för sjutusen år sedan.
sedan.
Inlandsisen hade försvunnit från dagens Sverige ungefär tvåtusen år tidigare, men landet höll
ndet höll
arande i stora fortfarande på att fjädra tillbaka efter tyngden av isen. Den processen fortsätter fortfarande i stora
n meter högre delar av landet men inte i Skåne. För sjutusen år sedan låg därför havsytan ungefär en meter högre
idag vid Skånes sydkust. För partiet kring Tullstorpsåns mynning betydde det att stora områden kring
a områden kring
åns nedre lopp innanför strandvallen då var översvämmade, det vill säga de delar som idag är
m idag är
sjön med högrevåtängar. (KARTA) Tidvis har detta varit bräckvattenlaguner och ibland vikar av Östersjön med högre
salthalt, beroende på hur stor öppningen i strandvallen varit.
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Skånska Rekognosceringskartan från cirka 1820. Boplatserna med rött och de nya dammarna med
blått. Kartan var en topografisk karta där man noga noterade våtmarker och höjder. Den gjordes
innan utdikningen påbörjades vid mitten av 1800-talet. Krigsarkivet.
Stränderna omedelbart innanför en sådan åmynning har varit bra lägen för boplatser, särskilt om det
funnits högt belägna ytor där man kunde bo utan att bli översvämmade. På fem platser i åns närhet
har man här identifierat boplatser från en ungefär 500 år lång period för cirka sjutusen år sedan.
Ytterligare boplatser finns längs andra delar av det stora fuktområdet som omger Tullstorpsåns och
Vemmenhögsåns nedre lopp.
Flera av boplatserna har undersökts av Lunds Universitet under Lars Larssons ledning i
Skateholmsprojektet under 1980-talet och man fann förutom boplatslämningar även ett stort antal
gravar, över 80 stycken.
Den äldsta boplatsen är Tullstorp 23, belägen längst österut. När Tullstorp 23 övergivits har man
flyttat hundra meter västerut till Tullstorp 22, och därefter möjligen till Tullstorp 17. Dateringen och
utnyttjandet av de återstående är mera osäker. Kanske skall man inte se på boplatserna som platser
daterade strikt till olika tider utan mera som ett större boplatsområde som utnyttjats under några
hundra år och där man kanske utnyttjat olika delar samtidigt och till olika ändamål.
Flera av boplatslägena har också utnyttjats igen under mycket senare delar av förhistorisk tid. Det
stora antalet gravar är ovanligt att träffa på vid boplatser från äldre stenålder, men vi skall komma
ihåg att de inte säkert är exakt samtidiga med boplatserna. De femhundra år som området varit
bebyggt under slutet av äldre stenålder är en lång tid, som från 1500-talet och fram till idag.
Det man kan se på platsen idag är gräsbevuxna kullar omkring själva Tullstorpsåns dalgång (ån kallas
här Skateholmsån) och om man tänker sig en vattenyta ungefär en meter högre än dagens så kan
man skapa sig en bild av hur lämpliga lägen för boplatser detta kan ha varit. En av höjderna söder om
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talet, men de ån, platsen för Tullstorp 17, är tyvärr förstörd av en grustäkt som öppnades på 1930-talet, men de
n den tänkta övriga boplatserna är lätt identifierbara som avgränsade höjder någon meter högre än den tänkta
vattenytan.

a med blå.

Tullstorpsån och boplatserna. Arbetsområdet begränsat med röd linje och boplatserna med blå.
Kartunderlag Trelleborgs kommun.

Projektet och boplatserna
Innan Tullstorpsåprojektet startade var ån rätad längs boplatserna, men projektet innebar en
nebar en
som arkeologeråterföring av meandringen och anläggandet av två dammar i våtmarken. Vår uppgift som arkeologer
var att säkerställa att schaktningsarbetena inte påverkade boplatserna och gravarna samt att
samt att
ka miljön. Vi landskapsförändringarna inte skulle försämra möjligheterna att förstå den förhistoriska miljön. Vi
ngen som för kunde inledningsvis konstatera att alla markarbeten skulle ske inom de delar av terrängen som för
sjutusen år sedan var täckta av vatten, men också att en del av de vallar för massor som skulle
om skulle
anläggas var av så påtaglig höjd och utformning att de bedömdes dominera landskapsbilden för
sbilden för
mycket.

ävning inom För att säkra att inga okända fornlämningar skulle beröras, utfördes en sökschaktsgrävning inom
utkastlager området och dess närmaste omgivningar. Till fornlämningarna räknas även så kallade utkastlager
som är spår av gamla avfallshögar. Den tidens människor gjorde precis som vi med avfallet, gjorde sig
vfallet, gjorde sig
av med det på enklaste sättet och det var ofta att kasta det i vattnet eller lägga det i högar i utkanten
högar i utkanten
22, den näst av boplatsen. Ett sådant utkastlager hittade vi, det låg nedanför boplatsen Tullstorp 22, den näst
meter tjockt äldsta boplatsen. Vid och nedanför den tidens strandlinje fanns ett upp till fem centimeter tjockt
lager med flintavfall, sot och enstaka kolbitar. Omedelbart under utkastlagret fanns ett torvlager med
tt torvlager med
nte varit öppetrikligt med bevarade trärester, närmast ett spår av ett alkärr. Detta indikerar att det inte varit öppet
ut. Inga andra vatten ända fram till kanten av boplatshöjden utan att vattenytan först börjat längre ut. Inga andra
fornlämningsspår påträffades i schakten. Delytan med bevarat utkastlager undantogs från
s från
exploateringsytan efter beslut av Tullstorpsåprojektets ledning.
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Från den arkeologiska undersökningen.
Grävmaskinen kör på den gamla våtmarken.
På höjderna bortom stängslet ligger boplatsen Tullstorp 22.
I samarbete med våtmarksprojektören, Naturvårdsingenjörerna AB, kunde också vallar och
dammkanter utformas på ett sådant sätt att de inte skulle störa upplevelsen av fornlämningsmiljön.
Undersökningarna gjordes efter beslut av Länsstyrelsen och i samråd med dess kulturmiljöenhet.
Idag är ån meandrande förbi de gamla boplatserna och det finns två öppna vattenytor som ger en
viss förståelse för hur det en gång sett ut på platsen. Den gamla våtmarksytan upplevs fortfarande
som plan och man kan lätt föreställa sig en öppen vattenyta över ådalen mellan höjderna där
boplatserna legat.

Inloppet till det norra magasinet börjar bli färdigt. På
Höjden i bakgrunden har boplatsen Tullstorp 17 legat.
Genom projektets försorg har skyltar som berättar om platsen satts upp med hjälp av Trelleborgs
museum. Ett besök vid Skateholmsboplatserna kompletteras gärna med ett besök på muséet där det
finns en fin utställning om boplatserna.
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Informationsprojekt vid Skateholmsboplatserna
Johnny Carlsson

äget att i
I samband med att Skateholmsvåtmarken anlades såg Tullstorpsåprojektet det angeläget att i
närområdet samtidigt informera om Skateholmsboplatserna. Det diskuterades även att ta
att ta
helhetsgrepp om Natur-Kultur-Ekoturism inom ett område från Skateholm-Dybäck i söder till
öder till
rum nere vid Börringe Kloster och Näsbyholm i norr. En annan idé var att det skulle finnas ett Naturum nere vid
rande aktuella kustvägen, vilket ledde till ett medborgarförslag till kommunen. Dessa idéer är fortfarande aktuella
och med tiden kan de förhoppningsvis genomföras!

till en stor Bettina Ekdahl, Wildlife Illustration, fick i uppdrag att ta fram texter och illustrationer till en stor
På bilden synsinformationsskylt om boplatserna där Skateholmarna levde redan för 7 000 år sedan. På bilden syns
också arkeolog Lars Larsson, markägarna Jan-Erik och Ingrid Sjöslätt samt entreprenör Leif
r Leif
ån personalen Mårtensson diskutera skyltens innehåll och utformning. Vi fick även värdefull hjälp från personalen
på Trelleborgs museum.

h med LEADER-Informationsskylten finansierades med bidrag från länsstyrelsens kulturmiljöfond och med LEADERbidrag. Skyltstället var en gåva från Trelleborgs kommun. Genom ett kommundrivet LEADER-projekt
LEADER-projekt
tillkom även tillgänglighetsanpassad utrustning i form av utsiktsplattform och sittgrupp.
pp.

Informationsmöte vid Skateholmsboplatsen om vattenvård med kulturmiljöbakgrund.

akgrund.

_______
Det hände på Beddinge ängar och vid Skateholmsboplatserna åren 2007-2019!
Johnny Carlsson

2019!
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