
Rädda Kustmiljön! 

Torsås Kustmiljögrupp 



TORSÅS 
KUSTMILJÖGRUPP 

En paraplyorganisation för ideella föreningar i Torsås kommun som 
arbetar med att förbättra kustmiljön 

Bildades april 2004 

 
 

 

 

Kustmiljökonferens Västervik 2011-09-07                                          Rune Fransén 



• Kustmiljögruppen skall stödja och underlätta 
samarbetet mellan föreningarna 

• Vid behov medverka vid föreningarnas 
kontakter med myndigheter  

• Vid behov stödja föreningarnas sökande efter 
sponsorer 

• Medverka vid anordnandet av 
kustmiljökonferenser 

 
Styrelsen har 5 ledamöter. 
Kustmiljögruppen har ett nära samarbete  
med Torsås kommun. 

 



• Första föreningen 

   RAGNABO MILJÖFÖRENING 

   Startade 1997 

 

• 1999 fanns 5 föreningar 

• 2001 fanns 11 föreningar 

• 2006 16 föreningar 



I slutet av 70-talet blev förändringarna i 
vattenmiljön mer och mer påtagliga 

• Vikar och sund började växa igen 

• Vassbältena bredde ut sig 

• Fintrådiga alger och nateväxter började fylla 
vattnet och bottnar grundas upp 

• Det blev otrevligt att bada och svårt att ta sig 
fram med båt 

• Abborre och gädda blev sällsynta 

Behovet av åtgärder växte fram  
– den första Kustmiljöföreningen bildades 



Fintrådiga alger och nateväxter började 
fylla vattnet och bottnar grundas upp 



TORSÅS KUST 

Torsåskusten har grunda 

sandbottnar och vikar  

med många små öar  

som försvårar vatten- 

utbytet från de yttre 

delarna. 



Kustmiljöföreningarnas 
genomströmningsprojekt 

 

Genom att återskapa kanaler mellan vikar har 
vattenutbytet ökats och med det 

syresättningen av vattnet.  

Effekten har varit påtaglig. 

Tillståndet i vikarna har förbättrats betydligt. 

Sandbottnarna har börjat komma tillbaka. 

Fiskbeståndet tycks öka. 



GENOMSTRÖMNINGSPROJEKT i Ragnaboområdet 

1 

2 

3 



Invigning av Saltskärsbron 2002 
Barometern 2002-10-08 



Syresättning av vik i Södra Kärr 
Försöksprojekt med tre miljöinjektorer  
Start oktober 2008  Södra Kärrs Samfällighet 



Diplom 

Till företag och enskilda som 
aktivt stöder 

kustmiljöarbetet utdelas 
ett diplom. 

 

Stödjande företag finns 
förtecknade på 

Kustmiljögruppens 
hemsida.  

 www.kustmiljogruppen.org 



KUSTVÅRDSPLAN FÖR  
TORSÅS KOMMUN 

Kustmiljökonferens II i 

oktober 2001 blev 

upptakten till Torsås 

Kustvårdsplan 

 

Beslöts att ta fram ett 

vetenskapligt underlag för 

planen 

 

En projektorganisation 

tillsattes 



I planen beskrivs utförligt olika 
åtgärdsmetoder såsom;  

vassbekämpning 
våtmarksanläggning 

fiskevårdande åtgärder 
kontrollprogram för vattendrag 

öppning av sund och igenväxta vikar 
åtgärder i jordbruket  

m.m. 
 

Här återfinns konkreta förslag på åtgärder för vissa projekt och prioritering av 
åtgärder 

 
Kustvårdsplanen skall revideras och åtgärderna utvärderas vartannat år 

samtidigt skall uppföljning göras av analyserna i underlagsrapporten för 

kustvårdsplanen. 
 

Kustvårdsplanen har sammanställts och  
författats av kommunekolog Kerstin Ahlberg 



• Kalmar kommun 
överlämnade vid Hansa 
dagarna i Lippstadt priset 
på 30 000 kr till Torsås 
Kustmiljögrupp, för sina 
mångåriga insatser för att 
förbättra kustmiljön och 
för att man har varit en 
förebild för andra 
organisationer  

 
  

Hansa-priset Miljö för människorna  
till Torsås Kustmiljögrupp 



Vattenråd bildas i Torsås! 

• Ansökan om Vattenråd godkänd av 
Länsstyrelsen 

• Bruatorpsåns och Grisebäckens avrinningsområde samt 
Torsås Kustlinje (= Torsås Kommun) 

• Beslut om rådets sammansättning togs i 
Kommunstyrelsen 30 oktober, 2007 

• Vattenråden har kommit i arbete 

• Förbättring av Grisebäckens status pågår genom ett 
Momentprojekt 



Regionalt samarbete 

 

• Kalmar kommun engagerar sig i regionala kustmiljö-  

     arbetet genom Kalmarsundskommissionen    

     Ordf. förre miljöministern Olof Johansson 

• Alla kustkommunerna i Kalmar län är medlemmar 

• Kommissionen har tagit över ansvaret att anordna större 
konferenser 

• Torsås Kustmiljögrupp ingår i kommissionens arbetsgrupp 

 
 

 



Med vind i seglen  
mot ett renare hav 

Foto Birger Lallo 


