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Vattenvårdsplan för Torsås kust och 

avrinningsområde 2014-2018 

Torsås Kustmiljögrupp har lämnat synpunkter 

på Vattenvårdsplan för Torsås kust och 

avrinningsområde 2014-2018, som Torsås 

kommun har tagit fram. 

Målet med planen är att inom Torsås kust och 

avrinningsområde till år 2020 medverka till att 

ett antal preciserade mål för miljön ska nås. 

Det handlar till exempel om att inte bidra till 

övergödning, att grundvattnet ska vara av god 

kvalitet, att det ska finnas ett rikt växt- och 

djurliv och ett hav i balans, med levande kust 

och skärgård.  

Det övergripande målet för miljöpolitiken är 

att till nästa generation lämna över ett 

samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, 

utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem 

utanför Sveriges gränser. 

Enligt uppföljning av miljömålen som Kalmar 

Länsstyrelse gjorde 2013 kommer inga av de 

övergripande miljömål som finns för länet att 

nås till planperiodens slut år 2020. 

Slutsatsen är snarare att utvecklingen i de 

flesta fall går åt fel håll. Åtgärderna har alltså 

hittills varit otillräckliga och det finns inga 

indikationer på att vi kommer att nå 

miljömålen som är uppsatta till år 2020.  

För att nå miljömålen krävs ökade insatser 

mot utsläppen liksom betydande insatser mot  

 

bland annat de övergödande ämnen som finns 

upplagrade i sedimentet i sjöar och hav. 

Jordbrukssektorn är den största källan till 

utsläpp av övergödande ämnen från mänsklig 

verksamhet till vatten, följt av hushållen och 

andra verksamheter som släpper ut näring 

genom kommunala reningsverk1. Det är också 

här de största potentialerna till 

utsläppsminskningar finns2.  

 

Glasholmsån vid Sessebro, Böke                     
Foto: John Bräutigam 2014 

Obalans mellan grön biologi och 

genomförande 

Kustmiljögruppen påpekar för kommunen att 

planen har en obalans mellan den gröna 

biologin å ena sidan, och mål, strategier, 

teknik, företags- och samhällsekonomi å den 

andra. Den saknar helt beräkningar som kan 

ge beslutshjälp så att de mest 

kostnadseffektiva åtgärderna prioriteras.   

                                                             
1 SMED. 2011. Beräkningar av kväve- och 
fosforbelastning på vatten och hav för uppföljning 
av miljökvalitetsmålet ”Ingen övergödning”. 
Rapport Nr 56. 
2 Naturvårdsverket 2013. Miljömålen. Årlig 
uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och 
etappmål 



Legala aspekter behöver också belysas, till 

exempel vilka negativa förhållanden som har 

sin grund i historiskt otillåtna åtgärder, och 

om dessa kan korrigeras genom rättsliga 

åtgärder. Det finns inga kvantitativa och 

kvalitativa mål, det vill säga vilka åtgärder som 

måste genomföras var och när för att vi ska 

komma närmare att nå miljömålen till år 2020.  

 

Garpens fyrplats                                                      
Foto: John Bräutigam 2012 

Planen behöver vara mer konkret 

Kustmiljögruppen påpekar därför att planen 

behöver kompletteras med konkreta uppgifter 

om vilka åtgärder som behöver vidtas - när, 

var och hur - för att uppnå miljömålen till år  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020. Planen bör även innehålla beräkningar 

över kostnader som är förknippade med dessa 

åtgärder samt förslag till hur finansiering kan 

ske. 

Det är också angeläget att man lyfter fram 

metoder för att dokumentera effekterna av 

olika åtgärder, för att kunna försäkra sig om 

att medlen används på ett kostnadseffektivt 

sätt. 

Vi satsar på miljön – för ett gott liv i en 

livskraftig kommun 

Vid Kustmiljögruppens Vårmöte lördagen den 

24 maj kommer Torsås Vattenvårdsplan 2014-

2018 vara fokus för temat ”Vi satsar på miljön 

– för ett gott liv i en livskraftig kommun”. Då 

kommer representanter för näringsliv, handel, 

turism och politik i Torsås att medverka, 

liksom Landshövding Stefan Carlsson, som 

kommer att ge sin syn på temat. 

Vi ses i Bergkvara Kapellsal, lördagen den 24 

maj kl. 09.00 – 12.30! Fri entré. 

John Bräutigam                                   

Ordförande 

 


