
Noterat från Vårträffen med medlemsföreningarna 2014 på temat… 

  

”Vattenvårdsplan 2014-2018 – Vi satsar på miljön för ett gott liv i en 

livskraftig kommun”. 

Moment 1 – John Bräutigam (Kustmiljögruppens ordförande) öppnar minikonferensen och 

anger i meningarna nedan ramen för de kommande tre timmarnas tankar och reflektioner 

kring vattnets stora betydelse för hur allt hänger ihop.  

Torsås Kustmiljögrupp har bjudit in representanter och företrädare från Länsstyrelsen, Torsås 

kommun, de gröna näringarna, näringslivet, handel och service i syftet att få de inbjudna 

deltagarna att belysa hur prioriterat vattnet och vattenvården är ur deras olika utgångspunkter 

”för ett gott liv i en livskraftig kommun”. 

 

Vatten är förunderligt. Avloppsvattnet från toaletten hänger ihop med vattnet från kranen i 

köket. Processvattnet från fabrikslokalen hänger ihop med vattnet från kaffebryggaren i 

fikarummet. Flytgödseln från djurstallet hänger ihop med vattnet som djuren dricker. 

Utsläppet från det kommunala reningsverket hänger ihop med kallasupen du får när du badar i 

Kalmarsund. Vattnet i biltvätten på macken hänger ihop med droppet du får via kanylen direkt 

i blodkärlet, när du ligger på sjukhus. Vad tidigare generationer gjort med vattnet får mina 

barn och barnbarn ta följderna av. Allt vatten hänger ihop över tid och i rummet. Något nytt 

vatten skapas inte i naturen. 

Vatten är därför inte som vilken vara eller resurs som helst, utan ett arv som måste skyddas 

och bevaras men framför allt försvaras. Det är därför som vattnet och vad vi alla gör med det, 

inte en fråga som jag som enskild individ kan få bestämma över. Vattnet är vårt gemensamma 

ansvar, ett ansvar långt utöver det vanliga, som måste ses ur ett flergenerationsperspektiv med 

lagar och regler som står i harmoni med just detta ansvar. 

Utifrån vad som ovan sagts blir vattnet det fundament och hörnstenen, ja själva 

förutsättningen som målsättningen ”ett gott liv i en livskraftig kommun” vilar på. 

John B avslutar sin inledning med att betona att Torsås kommuns geografi ger alla som bor 

och verkar inom kommunens gränser unika förutsättningar att ta ansvar för vattnet och dess 

kretslopp. I princip ligger hela vattensystemet med de tre huvudbäckarna/åarna Bruatorpsån, 

Grisbäcken och Brömsebäcken från källa till utloppen i Östersjön/Kalmarsund inom 

kommunens geografiska ansvarsområde. Detta innebär, att det i Torsås kommun inte finns 

några stora sjöar och/eller åar som vi måste dela ansvaret med andra kommuner med.  

 

Dessutom är det bara en länsstyrelse som har det övergripande ansvaret för det pulserande och 

livgivande vattnet inom Torsås kommun. 

John B överlämnar stafettpinneen till landshövding Stefan Carlsson, som genom sin 

medverkan markerar ur ett helikopterperspektiv vikten av rent grund-, yt- och kustvatten i 

tillräcklig mängd ”för ett gott liv i en livskraftig kommun”. 


