
Noterat från Vårträffen med medlemsföreningarna 2014 på temat… 

  

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

livskraftig kommun”. 

Moment 6 – Jan Darrell (Kommunchef, Torsås kommun). 

Vattenvårdsplanen, ett verktyg för att vår kommun ska växa och att många fler ska 

upptäcka fördelarna med att bo, verka och besöka Torsås för ”ett gott liv i en livskraftig 

kommun”! 

Jan D börjar med ett påstående i sin inledning, som lyder ”att vatten är nära nog en 

självklarhet och en förutsättning för boende och turism” och två av de sex punkter
1
 som anger 

syftet för turisten/besökaren att vistas i Torsås kommun, nämligen fritid, rekreation, semester, 

besök hos vänner och släkt som kan samlas under turism begreppet ”bo-äta-göra-handla” 

Jan D fortsätter därefter att ge en metafor till deltagarna ” att Bergkvara som ort och plats har 

varit och är en förutsättning för sjöfarten precis på samma sätt som turismen är för Torsås 

kommun för ökad sommarvistelse i egna eller förhyrda sommarstugor, vistelse med boende i 

bed and breakfasts, stugbyar, gästhamnar, vandrarhem och camping som i sin förlängning kan 

ge ökad inflyttning genom att du som turist vistas i kommunen under en viss tid. 

Två begrepp lyfts fram som kräver en definition, nämligen… 

… en turist
2
 är en person som för nöjes skull är minst tio mil från sin folkbokföringsadress 

och vistas under minst 24 timmar, vilket kräver övernattning i Torsås kommun i någon av de 

boendeformer som finns angivna i andra stycket ovan, 

… en besökare, dagsbesökare är då helt naturligt en person som inte övernattar i Torsås 

kommun, utan befinner sig där under en kortare tid (delar av dag, utan övernattning) för att 

handla, träffa släkt, vänner mm. 

Övernattningen som begrepp har därför stor ekonomisk betydelse för Torsås kommun både i 

det korta och långa tidsperspektivet därför att det ger möjlighet till att uppleva unika och 

speciella kännetecknande saker som finns i Torsås kommun, såsom sälsafaris i och kring 

Örarevet, fisketurer och besök på Garpens fyr båda med självklar koppling till vatten och 

naturbaserad specifik upplevelseturism. 

Exemplen ovan visar att Torsås kommun kan erbjuda det som nära hälften av alla svenskar 

värderar som mycket värdefullt, nämligen hållbar turism vid sitt val av semesterdestination.  

 

En ren kust och ett flertal stränder med badvänligt vatten blir därför en grundläggande resurs 

för att bättre ta tillvara kust- och havsturismens potential ur ett flergenerationsperspektiv som 
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gagnar välståndet och välbefinnandet i kommunen, när nya företag inom turism- och 

besöksnäringen etableras och skapar nya arbetstillfällen. 

Natur- och upplevelseturismen är inte enbart koncentrerad till det kvantitativa, utan kanske än 

mer i högre grad till de markörer som ögat uppfattar och registrerar såsom strändernas och 

badvattnets renhet på fasta sandbottnar, blanka vattenspeglar i kvällssolen utan förekomst av 

alger och kringflytande skräp. Detta skapar i sin tur goda förutsättningar för tillgång på fisk i 

syrerikt och balanserat näringsrikt havs- och kustvatten. 

Jan D framhåller att i det löpande dagliga arbetet och tänket med utvecklingen av Torsås 

kommun som turistdestination är kust-, yt- och grundvattnet med som en röd tråd för att skapa 

”ett gott liv i en livskraftig kommun”. Vattenvårdsplanen är därför ett utav flera viktiga 

styrmedel för att även fortsättningsvis hålla Torsås kommun i framkant inte minst ur 

kustmiljöaspekt och för en långsiktig hållbar utveckling av turism- och besöksnäringen. 

Ytterligare exempel på detta är då turister från sydeuropeiska länder ofta ger kommentaren ” 

vilket gott vatten ni har och tänk att det går att dricka det direkt från kranen”. Vi som bor i 

Torsås kommun ser det som en självklarhet, men för många av våra utländska besökare är det 

exotiskt. 

I sitt anförande göra Jan D även en utblick internationellt och kan då konstatera att Sverige 

befinner sig på 5:e plats av de mest attraktiva turistländerna. Schweiz befinner sig på första 

plats följt av Tyskland, Frankrike och Österike. Efter Sverige följer USA, Storbritannien, 

Spanien, Kanada.  

Nationellt återfinns de klassiska turistkommunerna såsom Strömstad, Åre, Tanum, Malung-

Sälen, Härjedalen följt av Stockholm med sina mer än 6.4 miljoner gästnätter. Mycket riktigt 

så konstaterar Jan D att Torsås inte återfinns bland de tio-topp kommunerna. 

Regeringen har tagit fram en nationell plan för turismen vars mål är att under åren 2010-2020 

så skall omsättningen fördubblas från 250 miljarder kronor till 500 miljarder kronor samt att 

antalet sysselsatta skall uppgå till 260 000 vid periodens slut eller knappt 40 gånger storleken 

av Torsås kommun. Siffrornas storlek talar sitt eget språk och anger onekligen den stora 

betydelsen av turismen för alla som verkar, bor och vistas i Torsås kommun – ”för ett gott liv 

i en livskraftig kommun”. 


