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Ansökan – Skydd och utveckling av den akvatiska faunan och floran 

Genomströmningsprojekt – Södra Kärr. 

Bilaga 02 - F. Programmål. Insatsens inverkan på jämställdheten och 

                   miljön. 

 

F:1 Inverkan på jämställdheten 

Södra Kärr Samfällighetsförening har sammanlagt fem ordinarie styrelseledamöter samt tre 

ersättare. Av de ordinarie ledamöterna är tre kvinnor och två män samt av de tre ersättarna är 

en kvinna och två män som framgår av bilaga 16. 

Projektgruppen består av fyra ordinarie ledamöter och en adjungerad konsult. Samtliga män. 

Vi har valt att kryssa i rutan ”har en positiv inverkan på jämställdheten” i vårt 

genomströmningsprojekt, då det är vår mycket fasta övertygelse att projektet utifrån ett 

helhetstänkande gynnar såväl det kvinnliga könet som ålder ur ett jämlikhetsperspektiv. 

Att styrelsen har en övervikt av kvinnliga ordinarie och därmed röstberättigade ledamöter har 

varit en stor tillgång för projektgruppen, då det gäller helhetssynen för hur vårt 

genomströmningsprojekt har utvecklats under projekttiden. 

I vår ansökan under moment E - beskriv syfte och önskat resultat med insatsen skriver vi på 

sidan 8 att vårt projekt… 

 skapar rekreationsplatser och naturupplevelser i en god vattenmiljö enligt EUs 

vattendirektiv för den permanent bofasta befolkningen och turistnäringen, 

 genom vårt sätt att tänka och agera kan bidra till en ökad inflyttning av nya innevånare i 

Södra Kärr och Torsås kommun. 

Rekreationsplatser och naturupplevelser har ingen preferens varken utifrån ett köns- eller 

åldersperspektiv, utan det är fritt fram för var och en, oavsett kön och ålder att komma och 

besöka Södra Kärr, badplatsen, idrottsplatsen och i en framtid njuta av en vattenspegel i 

solnedgång över Nötholmen som måste både ses och upplevas för att man skall kunna förstå 

hur fint det kan vara. Det är i allmänhet mödrar med sina barn i olika åldrar som just besöker 

badplatsen på Nötholmen. 

Vi i Samfälligheten är också övertygade om att uthyrningsverksamheten kommer att öka för 

de fastighetsägare som så önskar i Södra Kärr. Detta vet vi av erfarenhet är ett typiskt 

kvinnligt arbetstagarområde som gynnar det kvinnliga könet och då särskilt de yngre 

kvinnorna med entreprenörsanda. 

 



2 

 

F:2 Inverkan på miljön 

Vi i Samfällighetsföreningen anser med bestämdhet att vårt genomströmningsprojekt har i 

allra högsta grad en positiv inverkan på miljön, annars skulle vi inte kunnat mobilisera den 

kraft och energi som finns inom Samfällighetsföreningen för att i samverkan med 

Länsstyrelsen i Kalmar län, Trafikverket, Jordbruksverket och Torsås kommun kunna 

förverkliga vårt projekt. 

Vårt ”genomströmningsprojekt” omfattar som redovisats under moment E i ansökan, sidorna 

1 och 6… 

  En åter-öppning, genom rivning och bortschaktning av befintlig vägbank som idag utgör 

en getingmidja mellan fastlandet och Nötholmen samt byggande av en ny bro på upp till 

20 meter som återskapar den genomströmning upp till 100 % som en gång fanns i sundet 

mellan vikarna till fastigheterna Södra Kärr och Grämkulla, se översiktskarta bilaga 05,  

 i kombination med en väl genomtänkt ”muddring” av viken så skulle detta…  

 motverka den nuvarande successiva igenväxningen av viken som sker, vilket i sin 

förlängning inom överskådlig framtid ger upphov till en total igenväxning med 

stillastående och under högsommaren illaluktande vatten, 

 minimera fortsatt sedimentation, 

 återskapa nya idealiska lek-/reproduktionsplatser för främst gädda, abborre, bäck- och 

havsöring samt flertalet ”blankfisk-arter” som fanns fram till 1960-talets slut i vår vik 

genom en kraftigt förbättrad vattenkvalité, vattenstruktur samt genomströmning av 

syrerikt vatten med avsevärt lägre vattentemperatur under sommarmånaderna, 

 förstärka resultatet av utsättning av risvasar som Kustmiljögruppen i egenskap av ideell 

paraplyorganisation för de 17 kustmiljö- och medlemsföreningarna, har för avsikt att 

placera ut i Grisbäckens mynning i samverkan med Torsås kommun, 

 återfå en vik av Kalmarsund med en god uppväxtmiljö för de yngel som utvandrar från 

Grisbäcken av bl.a. havs- och bäcköring, 

 återskapa till 100 % den genomströmning mellan vikarna i Södra Kärr och Grämkulla 

till ett ”sund” genom ökad syresättning av vattnet med hjälp av de sydostliga och 

nordostliga vindarna som numera är förhärskande under sommarmånaderna samt 

motverka de negativa effekterna av övergödning, 

 förstärka de miljöåtgärder som Torsås kommun redan vidtagit och planerar tillsammans 

med EU:s vattenorganisationer och Havsmyndigheten under hösten 2012 samt nästa 

Kustvårdsplan som håller på att tas fram för perioden 2013-2016, 

 gynna den biologiska mångfalden, förbättrar livsbetingelserna för växter och djur i den 

akvatiska miljön av friskt vatten till lägre temperatur, 
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 berika och återskapa landskapsbilden med öppen vattenspegel under 

sommarmånaderna, 

 estetiska värden som inte får underskattas 

 förbättra en del av Torsås kommuns kustnära problem med igenväxning av vass och 

uppgrundning av vår vik, 

 ge ett ”renare” mer syrerikt kustvatten till lägre temperatur är en förutsättning för det 

traditionsrika yrkes- och sportfisket, 

 skapa rekreationsplatser och naturupplevelser i en god vattenmiljö enligt EUs 

vattendirektiv för den permanent bofasta befolkningen och turistnäringen. 

 

Resultatet av insatserna blir fullt ut kopplat till helheten dvs. att projektet både innefattar en  

återöppning av den nuvarande getingmidja som nuvarande bro mellan fastlandet och 

Nötholmen utgör samt en muddring av viken som berör fastighetsägaren till Södra Kärr 

1:55, som denne har vatten- och fiskerätt över. Se bilaga 15. 
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