
1 

 

V A T T E N S A M L I N G       2012 

Möre Hotell i Torsås kommun den 1 juni 2012. 

                                                                                             

Sammanfattning 

1 – Inledning  

Håkan Algotsson (Torsås kommun) och Olof Johansson (Kalmarsundskommissionen) 

Håkan Algotsson, ordförande i Bruatorpsån, Grisbäcken och Brömsebäckens vattenråd tillika 

kommunstyrelsens ordförande i Torsås kommun, anger tonen för konferensen med orden 

”vattenfrågor är väldigt viktiga frågor”. De är i allra högsta grad framtidsfrågor och en 

förutsättning för vår miljö, våra livsbetingelser för att leva och bo i ett hållbart samhälle. 

Stellan Hamrin hälsas välkommen som moderator för konferensen. Håkan A önskar de 100-

talet deltagare, ledamöter i vattenråd, skogsägare, lantbrukare, politiker m.fl. välkomna till 

den vattenresa som ligger framför oss med önskan om ett stort utbyte av dagen! 

 

Olof Johansson, ordförande i Kalmarsundskommissionen, ger en återblick på tillkomsten av 

Kalmarsundskommissionen våren 2006. Uppdraget var att ta fram en konkret plan för att 

förbättra miljön i Kalmarsund. Samtliga 7 kustmiljökommuner i Kalmar län ingår i kommis- 

sionen, där ideella miljöintresserade krafter i Torsås var pionjärer som genomförde 5 natio- 

nella Kustmiljökonferenser under början av 2000-talet. Olof J framhåller kraften i den process 

där människor med visioner, tankar sluter sig samman för att arbeta mot ett gemensamt mål. 

Vattensamling 2012 är ett uttryck för det engagerade folket, en dörröppnare gentemot 

byråkrater och politiker i departement, statliga verk samt institutioner i Stockholm som sitter 

på de ekonomiska resurserna för förverkligandet av fotfolkets engagemang. 

Stellan Hamrin, är moderator för vattensamling 2012, limnolog med ett förflutet på 

Miljödepartementet, Naturvårdsverket, forskare inom fiskefrågor, restaurering av sjöar och 

har vattendrag som specialområde. Timmernabbsviken, en plats som Stellan är mycket väl 

förtrogen med, vittnar om hur vatten- och fiskeförhållanden förändrats över tid. Från en 

igenväxt vik så har det under senare tid skett en viss förbättring till följd av åtgärder inom 

jordbruket.  Ett fiskebestånds sammansättning säger en hel del om ett havs och sjöars 

tillstånd. Ett gott bestånd av varierande storlek på rovfiskar och skräpfisk är ett vattensystem i 

balans. Oavsett hur små insatser av miljöförbättrande åtgärder kan te sig, så ger de alltid 

synbara resultat, ett påstående som kommer att verifieras under dagen. 

Vid pennan 

Karl-Gustaf Eklund 

Torsås Kustmiljögrupp 


