
 
 

 

Tid:  Tisdagen den 26 februari 2013 
 

Plats:  Hos Rune Fransén i dennes bostad i Bergkvara.  
  
Närvarande: Rune Fransén, ordförande 

Kennert Täck 

Pia Prestel 

Göran Wahlström, tjänstgörande ledamot för  

                               Roland Blomqvist 

Karl-Gustaf Eklund, sekreterare 

 

 

 

§ 13046  Kustvårdsplan 2009-2012, revidering, komplettering och förändring 

                  av, för en ny tidsperiod. 

 

 Sekretariatet har på ordförandens uppdrag via mail 2013-01-11 till ledamöterna i 

  Kustmiljögruppens styrelse kompletterat kallelsen med rubricerat ärende. 

 

Ordföranden uppmanar samtliga ledamöter, såväl ordinarie som ersättare, i 

styrelsen att gå igenom Kustmiljöplanen 2009-2012 intill styrelsemötet den 15 

januari 2013 och lämna förslag på hur denna kan revideras, kompletteras och 

förändras, så att densamma verkligen kan blir ett aktivt och viktigt styrdokument 

för en framtidsorienterad vattenförvaltning i Torsås kommun. 

 

Tanken är att Kustmiljögruppens ordinarie ledamöter skall ha med styrelsens 

ställningstaganden till mötet med Vattenrådet den 17 januari 2013. 

 

Kustmiljöplanen finns dels på Vattenrådets hemsida, dels på Kustmiljögruppens 

hemsida under linjalrubriken Dokumentarkiv/Genomförda projekt och planer. 

 

 

Under överläggningen med styrelsen den 15 januari 2013 framkommer följande 

                      tankar. 

 

Sekreteraren noterar att Pernilla Landin i sin mailkorrespondens med 

ledamöterna i Vattenrådet använder sig utav uttrycket Kustmiljöplan istället för 

Kustvårdsplan. Den spontana frågan som då infinner sig är, om namnbytet på 

”planen” i själva verket är en fingervisning om, att inriktningen skall förändras, 

då revideringsarbetet nu sätter igång? 



 

Roland Blomqvist berättar att han i mail redan tillsänt Pernilla Landin, Torsås 

kommun sina synpunkter på den nu gällande Kustvårdsplanen, ett mail som 

skall sändas till Rune F och Pia P som kopia innan mötet med Vattenrådet 

torsdagen den 17 januari 2012. 

 

Göran Wahström visar kartbilder på Bruatorpsåns strömfåra sett utifrån ett 

helikopterperspektiv och han kan med hjälp av dessa bilder mycket enkelt 

berätta om hur strömfåran har förändrats under de senaste 75 åren. Flödet och 

den öppna vattenspegeln måste definitivt återskapas genom att maskinellt ta bort 

vass. Det räcker inte enbart med klippning nedströms i Bruatorpsån för att 

förhindra översvämningar. 

 

Ordföranden, som själv är ordinarie ledamot i Vattenrådet, är av den bestämda 

uppfattningen att den nya Kustvårdsplanen måste innehålla följande moment… 

 

 En kartläggning av alla vattendrag i kommunen som har en påverkan på 

kustvattnet. 

 Kartläggningen skall vara kopplad till adekvata och kontinuerliga 

vattenanalyser som tas med bestämda intervaller för att kunna följa 

utvecklingen. 

 Kartläggningen skall vara kopplad till Havs- och vattenmyndighetens 

vattennormer. 

 Den kommande Kustvårdsplanen skall vara en aktiv och levande 

handlingsplan i en omarbetad variant, som är utvärderingsbaserad och 

kopplad till översiktplanen i kommunen med krav på revidering vart fjärde 

år. 

 Av Kustvårdsplanen skall det klart framgå för varje vattendrag (från källa till 

utlopp i Kalmarsund d.v.s. hela strömfåran), vilka åtgärder som skall vidtas, 

när – hur – vad som – var detta skall ske, kopplat till prioriteringar dels 

mellan vattendragen i kommunen och inom vattendraget i sig självt. 

 I Kustvårdsplanen skall det för varje vattenområde framgå 

återställningsarbete för bättre cirkulation, öppna upp för bättre cirkulation, 

slam och fiskreproduktionsplatser. 

 

Pia Prestel lyfter fram frågan om hur den nyligen inköpta slamsugningspumpen 

kommer att behandlas och få sin plats i den nya Kustvårdsplanen, på samma sätt 

som vasslåttern behandlas i den nuvarande upplagan av Kustvårdsplanen. 

Solbrith Hellman meddelar i mail 2013-01-14 till sekretariatet att… 

 

Jag har läst igenom Kustmiljöplanan.  

 

”En sak som slår mig, är att det nämns väldigt lite om samarbetet med övriga 



länder runt Östersjön, som förmodligen som är mycket, mycket större 

miljöbovar än vi”.  

 

Mitt förslag är alltså ett utökat samarbete med dessa stater. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

Rune F och Pia P skall ta med sig Kustmiljögruppens tankar i detta ärende, men 

samtidigt står det dem fritt att tänka ”stort och rätt” i denna viktiga fråga för 

kustmiljön i Torsås kommun. 

 

Vid dagens överläggning den 26 februari 2013 går ordföranden igenom vilka 

punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och 

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar. 

 

Ordföranden vänder sig till styrelsens ledamöter och frågar hur mycket tid som 

ägnades åt revideringen av Kustvårdsplanen vid det senaste sammanträdet med 

Vattenrådet den 14 februari 2013? De ledamöter som var representerade från 

Kustmiljögruppen redovisar, att de efter Rune Hallgrens föredrag fick fylla i två 

olika blanketter där den ena blanketten inventerar problem ”Vad tycker Du är 

problem och behöver åtgärdas, i och vid vattendraget/sjön/kusten” den andra 

blanketten inventerar möjligheter ”Vad tycker Du är värdefullt, i och vid 

ån/vattendraget/sjön/kusten? Efter att ledamöterna lämnat in blanketterna 

avslutas Vattenrådet. Svaret på ordförandens fråga kan därför sammanfattas i 

påståendet att ”föga tid” ägnades i själva verket åt arbetet med KVP 

(Kustvårdsplanen).  

 

Göran Wahlström understryker nödvändigheten av att den nya KVP – eller vad 

den nu i en framtid kommer att benämnas – även kommer att om- och innefatta 

inlandet sett utifrån ett helhetsperspektiv från källa till utlopp i Kalmarsund, där 

de sex punkterna som Kustmiljögruppen omnämnt på föregående sida (36) är 

själva mallen/grunden till arbetet med den nya KVP. Den sista punkten är 

särskilt betydelsefull anser Göran W, inte minst då det gäller Bruatorpsån. 

 

Rune F redogör för att han pratat med Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i 

Torsås kommun, om det förslag som sekreteraren (Kåge) presenterat för sin 

ordförande Rune F. Pernilla Landin tycker det är helt OK med Kåges förslag 

som i korthet innebär, att Kåge erbjuder sig att ta fram en strukturerad mall, som 

måste i en första utgåva betraktas som anspråkslös, hur vattendrag kan 

presenteras i KVP, utifrån de sexpunkterna på föregående sida (36), med 



Grisbäcken som pilotvattendrag. Det bör i detta sammanhang understrykas att 

Kåge är humanbiolog och medicinare, varför resultatet måste ses, läsas och tas 

utifrån denna begränsning.  

För att få en viss uppfattning om hur ett tänkt resultat kan se ut hänvisas till den 

ansökan som Södra Kärr Samfällighetsförening lämnat in till Länsstyrelsen och 

Jordbruksverket som avser ”Genomströmningsprojekt Södra Kärr 2012-2019”, 

där Kåge varit projektsekreterare. 

 

Pernilla L har fört samtal med och frågat Rune F om medlemsföreningarna i 

Kustmiljögruppen kan vara med i ett projekt, som går ut på att inventera alla de 

diken som rinner/mynnar ut i Kalmarsund. Pernillas förslag är ett lysande 

exempel på åtgärder som Kustmiljögruppen i egenskap av paraplyorganisation 

för medlemsföreningarna kan och skall medverka i för en bättre kustmiljö. 

I princip så täcks hela kuststräckan från norr till söder i kommunen av 

medlemsföreningarna till Kustmiljögruppen, utan en smärre sträcka mellan 

Påboda och Kroka. 

 

Motivet till Pernilla L tanke, som är mycket god, är att fastighetsägarna i de 

olika medlemsföreningarna är de som bäst borde veta vilka och hur många diken 

som rinner ut i Kalmarsund från deras område. Inventeringen kan sedan ligga till 

grund för okulär besiktning, vilka parametrar som skall studeras och ingå i ett 

ev. provtagningskontrollprogram för att objektivt få en uppfattning om hur bra 

eller dåligt det ser ut, varefter adekvata åtgärder kan sättas in, som exempelvis 

fosforfällor via kalkning. 

 

Inventeringen av alla de diken som rinner ut i Kalmarsund måste återfinnas i den 

nya KVP, men även den verksamhetsplan för Kustmiljögruppen som 

föreningsstämman i maj 2013 skall ta ställning till för perioden  

201306 – 201405. 

 

 

 Styrelsen beslutar att 

 

 Denna protokollsparagraf skall tillsändas medlemsföreningarnas 

  kontaktpersoner. 

 


