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Minnesanteckningar förda vid Torsås Kustmiljögrupps 

höstmöte den 13 november 2010 

 
Plats: Båtklubbens lokal,Dalskär 

              Närvarande: se bifogad närvarolista 
 

 
 
Ordföranden Rune Fransén hälsade alla varmt välkomna till denna höstträff som den nya 
styrelsen inbjudit till med syfte att få träffa representanter från föreningarna inom 
Kustmiljögruppen och gemensamt diskutera angelägna frågor och utbyta erfarenheter.  
Ordföranden konstaterade att så gott som alla föreningar i Kustmiljögruppen var 
representerade på mötet. 
 
Under hösten har med bistånd från Torsås kommun genomförts vasslåtter längs kusten. 
Kommunen har hyrt in en slåttermaskin med förare och genomfört röjningen hos de föreningar 
som meddelat intresse. För de föreningar som inte redan hade haft samråd med länsstyrelsen 
har Rune samordnat tillståndet och påskyndat ärendet där. Bortforslandet av den upptagna 
vassen står varje enskild förening för själva.  
Föreningarna uttryckte sin uppskattning av kommunens initiativ. 
 
Vid rapporter från arbetet framkom följande: 
Gunnarstorp: Röjningen av vass påbörjades förra året med egna arbetsinsatser och på 
föreningens egen bekostnad. I år var vattenståndet mycket lågt och området stenigt. 
Föreningen hoppas att kunna utöka området eftersom det finns mycket vass.  
Djursviks stugförening: Informationen om möjligheten att få vass slagen hade inte nått fram till 
den nya styrelsen. 
Ragnabo Miljö-och Samfällighetsförening: Arbete kunde inte helt slutföras. Resultatet annars 
bra. 
Ragnabo Södra Miljöförening: Ser vasröjningen som en uppvärmning då föreningen framöver 
avser att försöka få bort bottensediment från området. Informerades om att till den maskin 
som användes går att koppla mudderpump och grävaggregat. Noterades att det upptagna 
materialet måste ligga i karantän ett år innan det kan föras ut på åkrarna. 
 Markägarna kommer att låta hästar gå i området så att den nya vassen kan betas av. De 
kommer eventuellt att inleda försök med att bearbeta vassen till pellets.  
Norra Ragnabo miljöförening: Området hanns inte med i år men vassröjningen kommer att 
genomföras senare. 
Skeppevik: Röjning skedde söderut mot Björkenäs. Fanns mest säv. Kusten är mer öppen i detta 
område. 
Södra Kärrs Samhällsförening: Mycket säv lite vass i angränsning till utloppet för bäcken. 
Maskinen fungerade mycket bra, kanske något klen. 
 
Beslöts att Kustmiljögruppen tillskriver Torsås kommun med önskemål om inköp av en rejäl 
vasslåttermaskin med tillsats för slamsugning och eventuellt övriga lämpliga tillbehör samt att 
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medel avsätts för drift och personella resurser att handha maskinen. Engagemanget i 
föreningarna är stort och det är viktigt att arbetet med bekämpning av vassen kan fortsätta. De 
maskiner som kommunen tidigare köpt in har tyvärr visat sig vara alltför klena. 
 
Håkan Algotsson, representant för kommunen, harangerade föreningarna inom 
Kustmiljögruppen för sitt gedigna arbete. För att nå resultat krävs ett samarbete och 
gemensamt engagemang mellan kommunen och dess innevånare. 
Mycket av miljöarbetet projektinriktat, där Kustmiljögruppen varit en föregångare. 
Håkan informerade om arbetet inom Bruatorpsåns och Grisbäckens Vattenråd.  
Vid senaste mötet beslöts att tillsätta mindre arbetsgrupper för arbetet med Bruatorpsån. 
Vattenrådet kommer att bjuda in till möten med intresserade deltagare att ingå i grupperna. 
Viktigt att representationen är så bred som möjligt. 
 
Kalmarsundskommissionens sekreterare Susanna Minnhagen, tillika marinbiolog, informerade 
om kommissionen och dess syfte. I kommissionen ingår kommunerna runt Kalmarsund från 
Torsås till Västervik och Ölandskommunerna.  
Kommissionen skall verka på tre olika sätt: Stödja lokala initiativ och ideella föreningar, Satsa på 
forskning och utveckling och Samordna kommunala insatser. 
Kommissionen består av en styrgrupp som utgörs av Kalmarsundskommunernas 
Kommunstyrelse ordförander. Ordförande för Kalmarsundskommissionen är Olof Johansson, 
som tidigare varit miljöminister, en sekreterare (Susanna Minnhagen) samt en 
Åtgärdssamordnare (Anna Carnelius). Kommissionens arbetsgrupp består av tjänstemän, 
projektledare, föreningsrepresentanter och forskare/miljöövervakare. Gruppens uppgift avgör 
dess sammansättning. 
 
För tillfället består arbetet mycket av att redovisa och följa upp gamla projekt, söka EU- bidrag 
och LOVA-bidrag, gemensamma upphandlingar mm. 
 
Oftast är Kommissionen inte projektägare men hjälper till att skriva projektansökningar. 
Konstateras att det tar mycket tid att sätta sig in i förfaringssättet att söka projektmedel och 
möjligheten att kombinera olika projektmedel. 
Kalmarsundskommissionen kan fungera som en ”bank” med lån till föreningarna då de sökt 
bidrag och då de för projektets genomförande skulle vara tvungna att ligga ute med pengar 
innan projektmedlem kan rekvireras. 
 
Det finns pengar inom kommissionen som skall sjösättas till åtgärder, något som man vill göra i 
samarbete med föreningarna. 
 
Kalmar och Torsås kommuner har en gemensam ansökan om LOVA-projektmedel som rör 
restaurering av våtmarker. 
 
Susanna meddelar att det i vår kommer att arrangeras en nationell konferens fokuserat på 
fiske. Där kommer att bildas arbetsgrupper för att fånga upp idéer. 
Vi är välkomna. Inbjudan kommer. 
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Roland Blomquist informerar om EU-projetet LONA, vid Grisbäcken. Roland ingår i 
arbetsgruppen som leds av Stan Weyns, Torsås kommun. Man tycker inte Vattenmyndighetens 
klassificering av bäcken stämmer riktigt. Tillståndet verkar inte vara så dåligt som det angetts. 
Arbetet går ut på att se vilka åtgärder som kan förhöja statusen på bäcken bl.a. ytterligare 
våtmarker.  
 
Föreningarnas idéer och förslag till åtgärder inom vår kustmiljö: 
 
Ragnabo Södra Miljöförening ser en möjlighet att inrätta Kitteln-Eneskärsviken som en 
”barnkammare” för gädda. Förutsättningarna borde finnas. 
Reproduktionen kunde först inledas i någon typ av kistor/sumpar.  
För att kunna utvärdera åtgärderna vore lämpligt att samarbete med sportfiskare. 
Vidare vill man ta bort slam och rötter i området, rusta upp badviken i Eneskärsviken samt satsa 
på vandringsled längs med kusten. Röja sly och försköna omkring leden. 
Leif Lindberg Bergkvara Hembygdsgille  aktualiserar att det fortfarande är mycket dålig tillgång 
på bifångster i ålbottengarnen. Vid lite hårdare pålandsvind försvinner all fisk ut på klarare  
vatten. Grumlingen från bottensedimenten är ett stort problem. 
Ett önskemål från fiskeintressenterna är att man startar ett projekt för att förbättra den dåliga 
fiskreproduktionen. Kanske utsättning av yngel i en skyddad miljö i någon av vikarna i 
Bergkvara. 
Gunnarstorp Miljöförening fortsätter med vassbekämpningen. 
Bergkvara Samhällsförening arbetar med områdena i hamnen. Har ett stort projekt på gång 
tillsammans med båtklubben, hembygdsgillet och museet. Leader-ansökan aktuell. Kommunen 
kommer att ställa upp med ett lån. 
Djursviks Stugförening arbetar vidare med att få till stånd upprensning av före detta Djursviks 
festplats och åtgärder vid kajen i Djursvik, som nu håller på att rasa samman. 
 
Rune aktualiserar frågan om badplatserna vid kusten. För att få sand att ligga kvar vid 
badplatsen fordras en speciell typ av sand, kvartssand. I samband med muddringen av 
hamnbassängen togs sådan sand upp. Utanför Grisbäck finns också kvartssand. Frågan går till 
Susanna om det inom Kalmarsundskimmissionens ramar finns möjlighet att göra en större täkt 
och suga upp sand. Susanna hänvisar frågan till Anna Carnelius.    
   
För att förbereda ärenden till Kustmiljögruppens styrelse föreslås att en arbetsgrupp bildas för 
att lättare kunna samordna idéer och förslag till insatser. Beslöts att Roland Blomquist samlar 
företrädare för föreningarna i Kustmiljögruppen för att höra efter intresset. 
 
En revidering av Torsås Kommuns Kustvårdsplan har skett. Den antogs av kommunfullmäktige 
2009-09-23.  Vid en genomgång av prioriteringarna för 2009- 2012 konstateras att arbetet 
ligger väl i fas med vad som planerats. 
  
Ordf. informerar om att en utredning om kväverening i Bergkvara avloppsreningsverk startar 
inom kort. Utredningen finns som ett villkor i det tillstånd för fortsatt drift enligt miljöbalken 
som beslutades av Miljöprövningsdelegationen för en tid sedan. Utredning skall vara klar vid 
årsskiftet 2011/2012. Därefter tas ställning till om det skall byggas ut för reduktion av kväve. 
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Bergkvaraverket har inte generellt krav då antalet anslutna personekvivalenter uppgår till c:a 
7000. Kravet gäller vid 10 000 pe eller fler. 
 
Övrigt 
I september anordnades en konferens i  Litauen med anledning av EU-projektet MOMENT där 
Torsås deltar med Grisbäcks-projektet. Rune Fransén, som tillsammans med företrädare för 
kommunen och arbetsgruppen för Grisbäcken, deltog i konferensen  gav en redogörelse för 
besöket. 
 
Ordföranden Rune Fransén avslutade mötet och tackade för allt engagemang från deltagarna. 
Ett särskilt tack riktades till Susanna Minnhagen för hennes presentation av 
Kalmarsundskommissionen och all värdefull information som hon delgivits oss. 
 
Rune meddelade att styrelsen avser att ordna en träff också till våren, eventuellt i samband 
med årsmötet. 
 
Vid anteckningarna   Justeras 
 
Birgitta Hedvall   Rune Fransén  
 
 
 
 
 
 
Deltagare vid Torsås Kustmiljgrupps höstmöte den 13 november 2010 
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Lars-Göran Nilsson, Djursviks Stugförening 
Monica Olsson, Djusviks Stugförening 
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Rune Fransén, Kustmiljögruppen 
Pia Prestel, Kustmiljögruppen 
Birgitta Hedvall, Kustmiljögruppen   
 


