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Utgåva 11/2013 

 

Nyhetsbrev – december 2013 

 

Vi har nöjet från styrelsen att översända vårt Nyhetsbrev för december månad 

2013 via mail till Dig/Er inom Din/Er medlemsförening i Torsås Kustmiljögrupp 

samt till de exekutiva personer inom företag, myndigheter, organisationer och 

politik som står förtecknade på vår externa mailinglista.  

 

        Nyhetsflödet så här i slutet av året är ganska begränsat av naturliga skäl.  

Aktiviteterna på fältet är i allt väsentligt avslutade för säsongen. Vi vet att den 

skördade vassen, i de flesta fall, har transporterats från strandområdena för 

vidare hantering.  

 

Åsa och Magnus Rosenborg har på ett förtjänstfullt sätt tillåtit ”Kalix” lägga upp 

vass från andra områden än från det egna. Vi vet också att den kommer att 

brukas ner i åkerjorden och ingå i den försöksverksamhet Magnus berättade om 

på höstmötet. Se minnesanteckningar genom att klicka på den blå länken nedan  

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/minnesanteckningar/hosttraffen-2013/ 

 

Om arbetet på fältet minskar så kan det vara läge för planering och 

tillståndsansökningar för kommande projekt. 

 

       

       Vision Bergkvara förbereder etappen 2 som innebär anläggande av en ”s.k.  

Gäddfabrik” i Alhagen. Arbetet med projektering och tillståndsansökan pågår.  

Leader sydost har beslutat att bidra med 165 000 kronor till det c:a 5 000 m
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stora lekområdet för gädda. 

 

Projektet innebär byggande av vallar och inpumpning av brackvatten till ett 

vattendjup mellan 30-50 cm. Under lekperioden krävs mycket engagemang av 

bl.a. Sportfiskeklubben. Gäddor ska lyftas in och ut. Ynglen ska få växa till i 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/minnesanteckningar/hosttraffen-2013/
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skyddad miljö för att senare släppas ut till frihet i Ängaskären. 

 

 

          Genomströmningsprojekt – Södra Kärr är inne i en intensivare 

          planerings- och ansökningsperiod. Havs- och Vattenmyndigheten har med 

kort ansökningstid uppmanat länsstyrelserna att komma in med ansökningar 

gällande större kustmiljöprojekt. 

 

Beloppet som är avsatt uppgår till 40 milj. kr för hela landet. 

 

Södra Kärr Samfällighetsförening ansöker om pengar för en ny bro med en 

spännvidd på 20 m mellan Nötholmen och fastlandet. En ny längre bro förbättrar 

cirkulationen avsevärt i vattenområdet där Grisbäcken mynnar ut.  

Ansökan gäller också muddring av c:a 50 000 m
3
 sediment som lagrats i samma 

område under en 50-60 årsperiod.  

 

Kustmiljögruppen önskar lycka till med kommunens största miljöprojekt genom 

tiderna. 

 

 

          Syresituationen i Östersjön är tyvärr försämrad i takt med att 

          påfyllningen av syrerikt saltvatten från västerhavet uteblivit de senaste 

åren. Detta påverkar bl.a. torskens reproduktion negativt.  

 

Förhoppningarna om inströmmande friskt och salt vatten med hög densitet, som 

tränger undan det syrefria vattnet i djupområdena, infinner sig varje gång SMHI 

utfärdar stormvarningar. Det skall dock till vissa förutsättningar för att detta ska 

bli verklighet. Bl. a. ska vattenståndet i södra Östersjön vara lågt och stormarna 

ska vara omkring västliga. Vi kan väl hoppas att åtminstone Bornholmsdjupet 

fått lite påfyllning under stormen Svens framfart nyligen. 

 

Jag vill nu tacka för de åren som jag haft glädjen att få leda arbetet inom 

Kustmiljögruppen. 

 

Vi är, som framgått av tidigare information, tre personer som lämnar 

styrelsearbetet vid årsskiftet, dels av åldersskäl och dels av anledningen flyttat 

till annan ort. Vi har alla trivts och varit ett sammansvetsat gäng. 
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Vi önskar den nya styrelsen och kustmiljöföreningarna lycka till med det så 

viktiga miljöuppdraget för en vacker och levande kust. 

 

God Jul och Gott Nytt År 

Rune Fransén,  

ordf. 

 

 

Vi som är kvar tillsammans med våra nya styrelsekrafter kan bara instämma i 

Runes varma hälsning med bilden nedan, att det finns många små munnar att 

mätta även denna kommande julhelg. 

 

 

Från oss alla till Er alla 

En 
                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Vi tar tillfället i akt och påminner Dig försynt om, att det under ”Senaste Nytt” 

på hemsidan finns intressanta Nyheter redan under januari månad 2014, att ta 

del av och varför inte samtidigt ta tillfället i akt att klicka Dig runt på hemsidan 

http://www.kustmiljogruppen.org/. Trevlig läsning! 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/

