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Bästa vattenvänner i Torsås Kustmiljögrupp!!! 

 

Jag har fått ett vidarebefordrat mail, som återfinns i diariet 2012-11-09, från min ordförande Rune 

Fransén med en förfrågan från Stellan Hamrin, som var moderator på konferensen "Vattensamling 

2012" på Möre hotell, om hur det ser ut med reproduktionen av knölsvan utmed kustremsan i Torsås 

kommun.  

  

 Stellan Hamrin skriver "jag följer upp reproduktionen hos knölsvan som möjligen inte fungerar 

som den ska (jämför älgarna på Öland). Vore intressant att få veta hur många svanungar (bruna 

svanar) Ni ser längs Er kust - gärna i förhållande till det totala antalet knölsvan. Inre delen av 

Timmernabbsviken har runt 30 svanar och 0 ungar. 20 ungar dog inom två veckor". 

 

Jag har även fått ett mail, som återfinns i diariet 2012-11-09, från Assar Johansson, förare av Truxorn, 

som önskar få ett underlag från Kustmiljögruppens 

medlemsföreningar om det finns några behov av slamsugningsinsatser inom de områden som 

medlemsföreningarna har skötselansvar för.  

 

 Assar skriver "jag skulle vilja att ni som önskar hjälp med sediment pumpning tar kontakt med 

Rune Fransén och anger plats samt storlek på objektet. Bara för att undersöka om det finns något 

behov. Ju fler som hör av sig desto större är chanserna för ett införskaffande av en sediment pump. 

Helst så snart som möjligt". 

 

Jag ber Er vänligen inom medlemsföreningarna att lämna dessa två uppgifter till Rune Fransén 

på mail rune.fransen@telia.com  

 

Vattenhälsningar genom Kåge 

 

http://du105w.dub105.mail.live.com/mail/

