
“Höstträff 2013” med medlemsföreningarna i Torsås Kustmiljögrupp 

på temat ”Kommer vi att vilja bada i Östersjön i framtiden”? 

Bergkvara kapellsal lördagen den 26 oktober 2013.  

  

Minnesanteckningar  

Moment 3 (9) – Torsås kommuns syn på hur det står till med kustvattenmiljön!  

Håkan Algotsson, kommunstyrelsens ordförande i Torsås kommun. 

Håkan Algotsson tar över stafettpinnen efter Catherine Legrands föreläsning på temat 

”Kommer vi att vilja bada i Östersjön”? Håkan A ger uttryck för sina reflektioner i 

formuleringarna, många intressanta inspel, engagerande, tänkvärt, hoppfullt, nya 

infallsvinklar, vad vi gör i vardagen är det som gör skillnad och stakar ut hur framtiden i 

mångt och mycket kommer att gestalta sig, det vi ser är greppbart och i huvudsak vet vi vad 

och hur vi skall agera, det är det som inte syns som är både otäckt, icke greppbart och som det 

saknas egentligen både strategier och planer för. 

Håkan A är av den mycket bestämda uppfattningen att de ideella krafterna är betydelsefulla 

för och i det samarbete som sker kring miljöfrågorna i Torsås kommun. Samarbete mellan 

olika aktörer är grunden för miljöarbetet som kommunen inte klarar av på egen hand. 

På Vattenrådets agenda står, att uppgradera den nuvarande Kustvårdsplanen för perioden 

2009-2012, vilket innebär att bäst före-datum redan har gått ut, till en mer ändamålsenlig 

Vattenvårdsplan (VVP) som blickar in i framtiden utifrån ett helhetstänkande – inland/kust i 

ett växelvis inbördes samspel. VVP:n måste se till helheten av vattenvårdande miljöinsatser 

från källan till mynningen i Kalmarsund för kommunens större vattendrag såsom Bruatorpsån, 

Grisbäcken och Brömsebäcken, men även för alla de diken som rinner ut i sundet.  

Arbetet med den nya Vattenvårdsplanen kräver ett aktivt miljöengagemang kopplat till nya 

angreppspunkter och infallsvinklar. Underlaget till den nya VVP:n kommer att tas fram och 

sammanställas av en utvald extern konsult till ett förslag, som sedan kan skickas ut på remiss.  

Planen beräknas kunna beslutas av kommunfullmäktige under våren 2014. 

I planen kommer Va-frågorna ha en given och viktig plats mot bakgrund av att de är så 

betydelsefulla för miljön. Med hänsyn tagen till att Torsås är en utpräglad landsbygdskommun 

kännetecknat av ett flertal mindre tätorter med mellanliggande jord- och skogsbrukslandskap 

kommer det att finnas många enskilda avlopp, som inte kan anslutas till kommunens Va-nät.  

Detta kräver i sin tur gemensamhetslösningar, varför det känns extra spännande att det i 

nuläget i kommunen bedrivs ett projekt med ett företag inom ramen för och i samarbete med 

”tekniknoden” för att ta fram och utveckla en pilotanläggning. Till en sådan pilotanläggning 

kan det knytas ett tiotal fastigheter, som är lämpligt belägna på 3-4 ställen i kommunen, vilket 

ger betydande ekonomiska synergieffekter för fastighetsägarna. 



Kustmiljögruppen driver tillsammans med kommunen ett vattenvårdsprojekt ”Många bäckar 

små – Åtgärder med ideella krafter”, för att inventera alla de diken som rinner ut i 

Kalmarsund och att få en uppfattning om den miljöpåverkan i form av närsalter som dessa 

diken har på kustvattenmiljön. Genom kunskap om hur närområdena ser ut bidrar de ideella 

krafterna i sitt inventeringsarbete till att miljökontoret får ett underlag för prioriteringar, där 

sakkunskap kan komma in i ett senare skede för att garantera vederhäftigheten i inventerings- 

och miljöarbetet. 

 

  

 

 


