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Nyhetsbrev december 2014 
 

 
Nytt projekt i Kärrabo 
Styrelsens ledamöter Pia Prestel och Karl-
Gustaf (Kåge) Eklund genomförde under 
november en vattendragsvandring från Lugnet 
i Bergkvara till Lafsekullabäcken i söder till-
sammans med representanterna för Kärrabo 
Kustvårdsförening Rune Alexandersson, 
Gunnar Larsson och Peter Bertilsson. Mål-
sättningen var att visa hur det delvis instängda 
och grunda området ser ut. 
 
Vattendragsvandringen var en uppföljning till 
min träff med styrelsen för Kärrabo Kustvårds-
förening i oktober. Vandringen har sedan följts 
upp med arbete för att närmare specificera 
platser och möjliga åtgärder.  
 

 
Projekt ”Från Lugnet i Bergkvara till Lafsekulla-
bäcken i söder” 

 
En komplett projektansökan med finansiering 
skall tas fram och som mål vara färdig under 
senhösten 2015, i samarbete med Torsås 
kommun, markägarna och Kärrabo Kustvårds-
förening.  

Kustmiljögruppens roll är att fungera som 
koordinator och resurs genom sitt sekretariat 
medan Kärrabo Kustvårdsförening ska ansvara 
för ansökan och genomförande. Samtliga 
markägare har ställt sig bakom projektet och 
det bådar gott för framgång. Det är roligt att 
samverka med dem som vill förändra till det 
bättre! 
 
Projekt i Södra Kärr återuppstår? 
Länsstyrelsen i Kalmar meddelade i våras att 
den avslagit ansökan om LOVA-medel till 
projektet för genomströmning av den delvis 
instängda viken innanför Nötholmen i Södra 
Kärr. Under hösten har förnyade diskussioner 
förts med Länsstyrelsen för att mera i detalj få 
vetskap om vad som gick fel i ansökan som 
utarbetades av de tre projektägarna, Södra 
Kärr Samfällighetsförening, Torsås Kustmiljö-
grupp och Torsås kommun. 
 
Samtalen har mynnat ut i att en ny ansökan 
skall lämnas in till Länsstyrelsen, men med 
mer fokus på Grisbäcken. Avsikten är att 
aktivera redan förprojekterade vattenvårds-
åtgärder sedan MOMENT-tiden. Det finns 
också tankar hos Länsstyrelsen om att pröva 
skiktmuddring i den instängda viken innanför 
Nötholmen. 
 
Kalmarsundskommissionen i ny skepnad 
Kommissionen är en samverkansorganisation 
som till stor del vuxit fram ur ideellt 
värdegrundsbaserat arbete i inte minst Kust-
miljögruppen. Kommissionen består av poli-
tiker och tjänstemän från kustkommunerna i 
Kalmar län, representanter för Havsmiljö-
institutet, Regionförbundet, LRF sydost, Linné-
universitetet och ideella föreningar. Ord-
förande är före detta miljöministern Olof 
Johansson. 
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Kommissionen bildades 2006 och har haft en 
gemensam resurs i form av en kommunalt an-
ställd tjänsteman i Kalmar kommun. Finan-
siering sker från alla medlemmar. Från 2015 
kommer Kommissionen ha sin resurs genom 
konsultföretaget WSP som för ändamålet har 
knutit till sig Anna Thore (MP) som 
miljöpolitisk konsult. Jag har framfört att vi 
inte stödjer en sådan lösning för 
Kommissionens framtida sekretariat. Den har 
haft en opolitisk framtoning och är till stor del 
framvuxen ur ideellt arbete, inte minst inom 
Kustmiljögruppen. Med en högprofilerad 
politiker i spetsen inom ett konsultbolag ser vi 
risk för att vi fjärmar oss från ursprungstanken 
- förenad samverkan av många krafter där 
gräsrotsperspektivet är ett fundament. Jag 
konstaterar dock att nu är det som det är och 
att det gäller att gilla läget. Kustmiljögruppen 
skall givetvis i sin roll som medlem i 
Samverkansgruppen ge det nya organisa-
toriska upplägget en reell chans att lösa sitt 
uppdrag. 
 
Representation i Vattenrådet för 
Bruatorpsån, Grisbäcken och Brömsebäcken 
Pia Prestel och jag kommer att representera 
Kustmiljögruppen i Vattenrådet under 2015. 
Våra ersättare är Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 
och Kennert Täck.  
 
 
Och till sist… 
Så här i årets sista Nyhetsbrev kan jag konsta-
tera att vi har tre stora projekt på gång: 
 

 Magasinering och fördröjning av 
vattenflödet i Torsås-ån genom Torsås 
tätort, från Ådala till Almäng 

 Projekt ”Från Lugnet i Bergkvara till 
Lafsekullabäcken i söder” i samverkan 
med Kärrabo Kustvårdsförening 

 Omtag av projekt för den grunda viken 
innanför Nötholmen i Södra Kärr och 
uppströms i Grisbäcken  

Med allt som kommer därtill ser jag att vi i 
styrelsen, och alla andra som aktivt deltar i 
verksamheten, kommer att ha ett inspire-
rande vattenvårdsarbete framför oss. Därtill 
har Torsås Kommunfullmäktige just antagit 
Vattenvårdsplan för kust, vattendrag och sjöar 
i Torsås kommun 2014-2018. Vi kommer att 
aktivera frågor som ryms inom planen. I detta 
sammanhang tycker jag det finns särskild 
anledning att uppmärksamma Pernilla Landin, 
Torsås Kommun, som trots många andra 
arbetsuppgifter tar på sig en central roll för 
vattenvården i kommunen. Kunnig, ödmjuk, 
alltid på gott humör, alltid goda idéer. 
 

 
Pernilla Landin leder vattendragsvandring i Torsås  
tätort den 29 november  

 
Kustmiljögruppen har under året uppmärk-
sammats genom att tilldelas Centerpartiets i 
Torsås kommun miljöpris. Tack! Det gläder oss 
mycket. Prispengarna 10 000 kr har vi öron-
märkt till en aktivitet som jag återkommer till. 
Dessutom har vår sekreterare Karl-Gustaf 
(Kåge) Eklund utsetts till Torsås Kommuns 
miljöpristagare 2014. Det gläder mig minst lika 
mycket. Grattis Kåge! 
 
Torsås Kustmiljögrupp vill önska alla dess 
medlemsföreningar, vänföretag och övriga 
läsare en God Jul och ett Gott Nytt År. 
 
John Bräutigam 
Ordförande 


