Minnesanteckningar – baserade på överlämnat dokument
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Vad har den medborgardrivna vattenförvaltningen i Kustmiljögruppens namn haft för
betydelse genom de senaste 20 åren ”för ett gott liv i en livskraftig kommun”?
Hans Larsson, Bygg- och miljönämndens ordförande, Torsås kommun.

Det övergripande målet för miljömålsarbetet är att vi till nästa generation ska lämna över ett
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, det så kallade ”generationsmålet”.
Detta innebär att påverkan på miljön inom en generation ska ha reducerats till nivåer som är
långsiktigt hållbara.
I begreppet hydrologisk restaurering som i princip syftar till att öka vattnets uppehållstid inom
avrinningsområdet inbegrips ett stort antal åtgärdstyper såsom…


Anpassad dikesrensning.



Igenläggning av diken.



Mjukgörning av tätorten – minska omfattningen av hårdgjorda ytor.



Etablering av våtmarker.



Höjning av sänkta sjöar – med ökad mängd vatten i kulturlandskapet.



Ökad kontakt med strandzonen.



Etablering av trädbevuxna kantzoner.



Miljöanpassade flöden vid kraftverk via omlöp så att fisk kan vandra uppströms.



Dimensionering av vattenuttag både vad avser vatten av livsmedelskvalitet och
bevattning.



Biotopvård av vattendrag.

En stor del av de vattenvårdsåtgärder som har genomförts i Torsås kommun har bestått av
anläggandet av våtmarker. Detta, eftersom det har funnits olika ekonomiska medel att söka för
denna typ av åtgärder.
Sammanlagt har 53 våtmarker anlagts under perioden 1991-2013, varav 10 stycken sedan
2009 med en sammalagd yta på drygt åtta ha.
De våtmarker som har anlagts under perioden 2009-2013 är vid…
- Troxhult,
- ridklubben i Torsås,
- Skörebo,
- Degerhyltan,
- samt fyra stycken i Grisbäckens avrinningsområde.
Under 2016 genomfördes två projekt i Torsås centralort, dels vid kyrkan och dels vid
Backagården/Ilingetorp.
Projektet som går under namnet ”magasinering, fördröjning och genomströmning – ett
helhetsgrepp” syftar till att jämna ut flödet i Torsåsån genom Torsås samhälle och målet är i
första hand att minska näringsläckaget från jordbruks- och skogsmark samt att skapa bättre
förutsättningar för fisk.
Prioriterade åtgärder är…


Minska utsläppen från enskilda avlopp och dagvattentillförseln.



Öka reningsgraden i de kommunala avloppsreningsverken.



Restaurering samt öppning av grunda vikar och sund längs kusten.



Fiskevård i sjöar och rinnande vatten.



Nämndens mål är att EA – enskilda avlopp äldre än 10 år ska vara godkända i
kommunen.

Förebyggande aktiviteter för ökad trygghet…


Vattenhushållning.



Dricksvattnet.



Dagvatten.

För 2017 gäller…


BoM-nämnden satsar på att investera i en ny vassklippningsmaskin.
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Ökad avsättning till vattenvårdsprojekt under hela mandatperioden med ca 100 000
kronor per år, som nu totalt uppgår till 500 000 kronor per år.



Härtill kommer ytterligare satsningar med ca 600 000 kronor i år för kustmiljön.

Vid pennan
Karl-Gustaf (Kåge) Eklund
Sekreterare
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