
 

 

    Torsås kommun 

    Samhällsbyggnadsförvaltningen 

    Box 503, 

    385 25 Torsås 

 

Betr. Samrådsinbjudan för Sandlycke 1:1 och Sloalycke 3:29 

Vi bekräftar genom detta brev Er inbjudan till samråd avseende fastigheterna Sandlycke 1:1 

och Sloalycke 3:29 vad avser objekt 10 – fiskelekplats, objekt 11 – våtmark samt objekt 14 - 

våtmark och översvämningszon. 

Vi vill inledningsvis tacka för att Torsås Kustmiljögrupp får medverka i denna av kommunen 

utsända samrådsinbjudan vad avser miljöförbättrande åtgärder som nu föreslås i form av 

förbättrad vattenkvalité och vattenstruktur för Grisbäcken. 

Vi har valt att besvara kommunens samrådsinbjudan i en allmän och i en speciell del, där den 

speciella delen tar sikte på den kustnära miljöbalansen. 

Allmän del: 

1. Vi stödjer naturligtvis Torsås kommuns satsningar på alla de miljöförbättrande 

åtgärder som minskar näringsläckaget i synnerhet ut till Kalmar sund och därmed 

Östersjön i allmänhet. 

2. Nu föreslagna åtgärder för Grisbäcken är viktiga åtgärder för att förbättra 

vattenkvalitén och vattenstrukturen, vilket vi helhjärtat ställer oss bakom och i 

grunden inte har några synpunkter på. Vi ser nu föreslagna åtgärder som ”basic 

aktion” som bör enligt vår uppfattning kompletteras med åtgärder som redovisas under 

den speciella delen. 

Speciell del: 

3. Vi föreslår att det installeras en automatisk provtagare (flödesmätning och 

samlingsvattenprover) i anslutning till ett eller flera våtmarksprojekt för att få en 

rättvisande bild av vad gjord investering ger i resultat vad gäller reduktion av 

närsalter. Vår uppfattning är att effekterna av gjorda satsningar bör utvärderas och 

verifieras utifrån uppsatta miljömål. 
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4. V önskar en bättre dialog och ökad samverkan med de agrara näringarna för att 

minska läckaget av närsalter från källan. Med hänsyn tagen till de förändringar i 

klimatet som nu pågår med mildare vintrar, mera regn och/eller snö så kommer 

läckaget av närsalter ut i åar och vattendrag att öka, trots de satsningar som gjorts och 

görs för i detta fall Grisbäcken. De miljöinsatser som Torsås kommun föredömligt gör 

i samarbete med partners måste logiskt och konsekvensmässigt leda både till 

förbättrad vattenkvalité och till vattenstruktur i kommunens vattendrag. 

5. Ansvaret för uppkomna ”föroreningar” i avseende på övergödning måste i någon mån 

mera jämställas med miljöfarlig verksamhet i övrigt. 

Vi avslutar våra tankar kring Er samrådsinbjudan med en miljöappell från vår hemsida  

”Vi har inte ärvt vår kustmiljö av våra föräldrar. Vi har lånat den av våra barn och barnbarn”. 

Med vänlig hälsning 

Torsås Kustmiljögrupp 

 

Rune Fransén 

Ordförande     Karl-Gustaf Eklund 

     Sekreterare 

  


