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Vattenrådsmöte Bruatorpsån, Grisbäckens och  
Brömsebäcken Vattenråd, 11 aug 2016. 

Tid: kl. 17:30 – 19:30   
Plats: Foajén, nya kommunhuset 

 

Närvarande: Roland Swedestam, Pia Prestel, Ralf Johansson, Magnus Rosenborg och Pernilla 

Landin. 
 

Ej närvarande: Lena Peribert, Kåge Eklund, Bertil Aspenäs, Jörgen Johansson, Christofer 

Johansson, Magnus Nilsén, Germund Eriksson. 
 

Minnesanteckningar 
Ordförande inledde styrelsemötet 
 

 Inför Skogens vatten  
o 36 anmälda 11/8. Diskussion fördes om vi ska försöka marknadsföra 

evenemanget, sista anmälningsdagen är den 15/8. Ett förslag har kommit om vi 
ska erbjuda högstadiets elever deltagande.  Kom överens om att kontakt tas med 
Christofer Johansson i sin roll som lärare på Torskolan, om han tror att de finns 
några elever som skulle vara intresserade att delta.  

o Den ingående budgeten visar sig idag vara lite för snålt tilltagen. Det kommer bli 
aktuellt att hyra ett par bussar som inte funnits med i beräkningarna sedan 
tidigare. Frågan ställdes därför till styrelsen om vattenrådet kan ta den ökade 
kostnaden på 5-10 tusen. Styrelsen sa ja till detta. 

o En genomgång gjordes av vilka styrelsemedlemmar som kommer (samtliga som 
deltog på dagens möte) vara med samt sysslor innan och under dagen gicks 
igenom. Sysslorna fördelas lite längre fram, då vi vet hur många som kommer 
delta i evenemanget. 

 Läges rapport  
o Magasinering och fördröjning, projekt som startades 2014, börjar nu närma sig 

slutet. 31/10 ska projektet vara slutredovisat till Länsstyrelsen. I Projektet ska en 
övergripande plan tas fram (klar maj 2015), 2 våtmarker skulle anläggas och en 
folder med stöd och tips ska redovisas. Våtmark nr 1 vid kyrkans parkering, 
anlades under juli månad. Detta är en dagvattendam med fokus på rening och 
magasinering. Tillsammans med Gata/park kommer det anläggas vattenväxter 
mm.  Våtmark nr 2 vid Ilingetorp, påbörjas 15/8. Våtmarkens huvudsyfte är att 
magasinera och hålla vatten kvar i området, samtidigt sker reducering av kväve 
och Fosfor. Våtmarken beräknas vara klar senast till oktober.  

o Grisbäcken steg 2. 3 ha åkermark strukturkalkades i maj. Ralf rapporterar att 
grödan ser mycket bra ut. Utvärdering görs när grödan skördats. Ytterligare 10 ha 
åkermark kommer strukturkalkas i sep/oktober. För projektets räkning letar vi 
under hösten efter en person som ska kunna driva projektet på 50 % från jan 
2017-dec 2018. 

 Kommande aktiviteter 
o Höstbål 27 augusti start 19:00 eldarna tänds 20:30.  En manifestation för 

östersjön, vårt vatten! 20:30 tänds bål runt hela Östersjön 
o Skogens vatten16 sep, Gullabo (Petamåla) bygdegård. 8:00 -16. 
o Strukturkalkning, Skorrö. Genomförs i slutet av sep/okt 2016.  
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o Samordnarna till Kalmarsundskommissionens ingående vattenråd kommer 
utbildas av Naturum i Västervik i att använda smartphone/platta i samband med 
att skapa enklare filmer. Fokus kommer att ligga på att skapa enkla filmklipp med 
god bild och ljudkvalité. Därefter kommer intresserade i Vattenrådet att utbildas. 

 Övriga frågor  
o Under våren har Hushållningssällskapet och kommunen tagit fram ansökan, 

underlag samt genomfört samråd för att ta bort vandringshindret vid gölen. 
Beslut från Länsstyrelsen inkom i juli. I beslutet har de konstaterats att dämningen 
inte är laglig. Det innebär att vi inte får göra någon åtgärd i dess närhet utan att 
först få dämningen lagligförklarad. I dagsläget kommer inte vandringshindret att 
byggs bort. 
Vattenrådet har fått ett samråd till sig i samband med att Laduryd Lantbruk AB 
ska starta upp en unghönsproduktion i Laduryd. Ralf och Anders Johansson samt 
Magnus Svensson är de som står bakom Laduryd lantbruk AB. Ralf berättar att 
verksamheten kommer bestå av 50 000 unghöns som kommer när de är nästan 
dagsfärska stannar till de är 17 veckor då de är värpfärdiga. Djuren sänds vidare 
till gårdar i Torsås kommun för att producera kläckägg.  Ma kommer ha ca 2,4 
omgångar djur/ år. I samband med leverans av värpfärdiga höns rengörs stallen 
och gödseln lastas ut.  Beräknad gödselmäng är 281 ton. Gödseln kommer att 
läggas hos Magnus på hans gödselplatta sedan för spridning på kontrakterad 
mark. Ralf berättar att det finns ett dike ca 80 -100 meter ifrån beroende på hur 
stallet kommer att placeras.  Därför har ansökan om strandskydd lämnats in.  
Styrelsen bestämde att vi kommer lämna in ett svar. En överenskommelse har 
också gjorts med Torsås kustmiljögrupp att vi gör en samskrivelse. 
vi kommer skriva att Vattenrådet har inget att erinra. 

o Race for the Baltic. Skryps grundare har starta projekt/plattform där han med 
hjälp av finansierare ska stötta och stödja ett antal organisationer . 
Kalmarsundskommissionen som vi tillhör har blivit utvalda att få delta. För oss 
innebär det att vi sammanställer kraven för att våra vattenförekomster ska uppnå 
god ekologis status med hänseende på näringsreduktion samt att vi sammanställer 
åtgärder som vi har på gång. Vi har påbörjat detta arbete.  

o Aktiviteter efter hösten. Förslag kom på att vi ska göra en uppföljnings vandring 
annandag påsk 2017. Alla får i uppdrag att fundera på detta till nästa styrelsemöte. 

o Nästa styrelsemöte 27 oktober 
 
 
Ordförande avslutade styrelsemötet. 

 
Vid pennan 17/8 2016 
 
 
 
 
Pernilla Landin 
 
 


