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HISTORIK 

ARBETE UNDER MÅNGA ÅR! 

• Ideellt engagemanget  

• Ragnabo Miljöförening startade 1997 

• Torsås kustmiljögrupp 1999, paraply 

-organisation för 16 ideella föreningar. 

• SBF – våtmarker – 27st á 1,3 ha 

• KSK – 2006 

• Vattenrådet för Bruatorpsån, 

Grisbäcken och Brömsebäcken 

- 2009 

• 2009 MOMENT 
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KUSTMILJÖPLAN  > VATTENVÅRDSPLAN 
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Kustmiljöplan Vattenvårdsplan 
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MÅNGA OLIKA ÅTGÄRDER 

• Våtmarker, bevattningsdammar,  fisklekplatser,  

kalkdiken, biotopvård, vattendragsvandringar, 

föreläsningar, vassklippning, muddring, kalkning  

av sjöar och vattendrag 
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VARFÖR ÄR ”VI” SÅ BRA!  

• Politiken har prioriterat arbetet under lång tid 

• Nära sammarbete mellan Kustmiljögruppen, kommunen, 

vattenrådet (LRF, SÖDRA, sportfiskare, NSF, privatpersoner),  

närliggande vattenråd och kommuner, KSK m.fl. 

• Åtgärder och information riktar sig både till ung och gammal. 

• Lyfter fram åtgärder som gjorts – oberoende vem som 

genomfört åtgärderna > om ni gör dessa åtgärder –  

- kan vi göra andra åtgärder  

• TILLSAMMANS KAN VI GÖRA SKILLNAD –  

MÅNGA BÄCKAR SMÅ……. 
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FRAMGÅNGSFAKTORER! 

• Samverka, sprida kunskap, engagera, planera och 

genomföra vattenförbättrande åtgärder 

• Även små åtgärder gör skillnad 

• Alla kan inte göra allt men många kan göra lite 

• Små åtgärder som kostar lite är det många som kan 

tänka sig att genomföra även utan finansiellt stöd. 

• Naturvårdsverket, Jordbruksverket, EU m.fl. möjliga 

instanser att söka pengar. 
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VATTENRÅDETS AMBITION och FOKUS 

2015-2016. 
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Vattenrådets ambition är att nå ut till liten som stor, tjej 

som kille, den med förkunskap eller ej samt den som är 

nyfiken och intresserad.  

Baseras på 3 viljeinriktningar som är grunden i 

vattenrådets arbete. 

• Informations och kompetenshöjande aktiviteter  

• Åtgärder, aktiviteter och studiebesök  

• Utmaningar  
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JUST NU OCH UNDER HÖSTEN OCH 

VÅREN 2016. 
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• Föreläsning miljögifter i vår vardag 

• Aktiviteter  med åk 9 Torskolan- risvasa för abborre 

• Syrgasejektor i Wallermansgöl 

• Vattendragsvandring, innan våtmarken vid kyrkan anläggs  

• Anläggande av våtmark vid kyrkan 

• Grisbäcken – steg 2 

• Insektshotell – förskoleklass 

• Fortsätter att arbeta med magasinering och fördröjning ett 

helhetsperspektiv. 

• Samverkar för att ta fram underlag till projekt 
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BIOLOGISK MÅNGFALD 
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FRAMTIDEN! 

 

 

 

 

 

 

 

Nya projekt! Nya utmaningar! God ekologisk status! 
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