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Jag står tre veckor in i 

mitt ordförandeskap i 

Torsås Kustmiljögrupp. 

Från denna punkt har jag 

svårt att se vad som 

ligger framför mig. Men 

en sak är jag säker på. 

Visst är styrelsens arbete 

viktigt, men ingen förening är mer än vad dess 

medlemmar gör den till!  

I stadgarna står det: 

Kustmiljögruppen  ”…skall vara en 

samordningsorganisation för de ideella 

Medlems-/Kustmiljöföreningarna i Torsås 

kommun som stöder arbetet med att förbättra 

kustmiljön i Kalmarsund i synnerhet och i 

Östersjön i allmänhet och som antagits som 

medlemmar i Kustmiljögruppen. ” 

Därför måste jag ta reda på vad de 17 

medlemsföreningarna vill prioritera – och inte 

minst – hur mycket arbete de är beredda att 

bidra med. En del föreningar verkar vara 

mycket aktiva, andra passiva. En stående fråga 

på styrelsens agenda har varit hur man kan få 

ett större engagemang från medlemmarna. 

Vad vill de ha Kustmiljögruppen till? Vilket 

arbete vill de bidra med? Detta behöver jag 

sätta mig in i. 

Kustmiljögruppen har placerat sig på kartan, 

bland annat genom att arrangera 

uppmärksammade och uppskattade 

aktiviteter under flera år. Inte minst tänker jag  

 

på de större sammankomster som gått av 

stapeln, med fackfolk, medlemmar och 

intresserade i allmänhet från både när och 

fjärran. Men vi kan inte vila på gamla lagrar. 

Om vi inte syns så finns vi inte. Och då kan vi 

inte heller göra någon skillnad. Medlemmarna 

måste bidra, både med sina lokala aktivtetrar 

och till helheten. 

Min utgångspunkt är att vi måste gottgöra en 

del för gamla synder. Vi har dikat ut våtmarker 

och sumpmarker, rätat ut och grävt om 

vattendrag. Vi har tagit bort naturliga fällor för 

näringsämnen och kemikalier. Vi har skapat 

vandringshinder för fisk. Vi har släppt ut 

näring och ämnen som rubbat balansen i mark 

och vatten.  

Allt detta sågs inte som synder när de 

genomfördes, men sett i backspegeln, och alla 

åtgärder sammantagna, har de gett effekter 

som ingen är nöjd med. Överväxt, utplånat 

djurliv och kustfiske, översvämningar, förfall 

av kustvatten och badstränder.  På mindre än 

100 år har vi dramatiskt försämrat 

förutsättningarna för friskt och rent vatten 

och ett rikt djurliv. I vissa avseenden måste vi 

vrida klockan tillbaka. 

Jag kan inte tycka att detta är kontroversiellt. 

Men när det kommer nära inpå oss – när vi 

själva måste agera och kanske försaka – kan 

det uppstå konflikter. Vårt uppdrag är att 

förbättra kustmiljön och tillståndet i 

Östersjön. Och inte minst – kustvattnet 



hänger ihop med vattendragen flera mil in i 

landet.  

Jag tror att alla som bor och vistas i Torsås 

kommun ställer upp på att vi behöver 

förbättra kustmiljön.  Därför gäller det att 

fortsätta att gå från ord till handling. De 17 

medlemsföreningarna, tillsammans med 

näringsidkare, politiker, myndigheter, 

organisationer, forskare, kommuninvånare,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

turister och besökare, kan alla bidra, om viljan 

och orken finns. 

Själv känner jag en stark motivation för att 

stödja arbetet med att förbättra kustmiljön i 

Östersjön och i synnerhet i Kalmarsund. 

Denna motivation vill jag kanalisera genom 

Kustmiljögruppen. 

John Bräutigam 

 

 


