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Vattenreglerings samfällighet Dikningsföretag

Ansökan, tillstånd och finansiering

Markägare inom avrinningsområdet är medlemmar

Styrelsen, 7 markägare

Projektledare anställd av föreningen

FÖRENINGEN



TULLSTORPSÅMETODEN

1. Frivillighet

2. Underifrån perspektiv: Idéer och projekt måste vara väl förankrade hos de människor 

som berörs

3. Projekt drivs av markägarna

4. Helhetsgrepp: hela avrinningsområdet och alla markägare

5. Realistiska och rationella lösningar med et långsiktigt perspektiv

6. Tullstorpsåprojektet finansierar alla kostnader, inte markägaren 

7. Tydliga mål; Reducera utsläppet av kväve och fosfor till Östersjön
Ett unikt projekt!



11 km vattendrag 

143 ha våtmarksområde

6300 ha avrinningsområde

25 km vattendrag

85 % åkermark 



VISNINGSSTRÄCKAN Tullstorpsåprojektet
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ANLÄGGANDE



MOTIVATION

Erosion & 
översvämning



Öka volymen i ån och skapa ”buffers” i avrinningsområden

Tvåstegsdike & våtmarker



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 bl.a.:
Länsstyrelsen
Havs- och Vattenmyndigheten
Region Skåne
LEADER
Jordbruksverket



EKONOMIN

VATTENDRAG

+ Markingtrångsersättning från TEF

- Miljöersättning (går till föreningen)

VÅTMARK

- Markingtrångsersättning från TEF

+ Miljöersättning 4000 kr miljöersättning 

3000 kr markintrång

7000 kr/ha/år 



RESULTAT

• Uppemot en

Status

Hög status

God status

Måttlig status

Otillfredsställande status

Dålig status



TACK FÖR MIG

www.tullstorpsan.se - Tel.: +46 702 81 85 25 - katrine@tullstorpsan.se

Välkommen i föreningen!
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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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