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Utgåva 10/2013 

 

Nyhetsbrev – november 2013 

 

Vi har nöjet från styrelsen att översända vårt Nyhetsbrev för november 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.  

I enlighet med taget beslut i styrelsen kommer vi att även fortsättningsvis 

sända vårt Nyhetsbrev till de ”vänföretag och företagare” som är våra sponsorer 

för verksamhetsåren 2013-2015 och som finns uppräknade på vår hemsida med 

adress http://www.kustmiljogruppen.org/stod-kustmiljogruppen/vi-stodjer-

kustmiljogruppen/. 

 

Våra nyheter presenteras i sin helhet på vår hemsida 

www.kustmiljogruppen.org under linjalrubriken Nyheter samt på hemsidans 

första sida till höger under rubriken senaste nytt. 

 

Styrelsens arbetsinriktning för kustmiljöåret  

2013 är med siktet inställt på ”att bakom varje  

framgång för ett friskare hav, finns modiga  

beslut fattade av få”. 

 

        Ett uttryck för denna arbetsinriktning är att 

styrelsen i detta Nyhetsbrev för november månad kommer att i huvudsak 

uppehålla sig vid vad som hände såväl på ”Höstträffen 2013”, (klicka på länken 

för att läsa mer) http://www.kustmiljogruppen.org/minnesanteckningar-fran-hosttraffen-2013-

lordagen-den-26-oktober-2013/, såväl som på den efterföljande föreningsstämman 

med medlemsföreningarnas kontaktpersoner. (klicka på länken för att läsa mer) 

http://www.kustmiljogruppen.org/protokoll-fran-foreningsstamma-2013-10-26/ 
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Massmedia hade uppmärksammat frågeställningen och temat för ”Höstträffen 

2013”- ”Kommer vi att vilja bada i Östersjön i en framtid?” genom att i tre 

artiklar berätta om Kustmiljögruppens ansträngningar, mål och ambitioner för en 

bättre kustmiljö i Torsås kommun, en del av vattenriket Sverige. Klicka på de 

blå länkarna för att läsa artiklarna. http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2013/10/Ostran20131024.jpg och http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2013/10/Barometern-OT20131026-e1383136366603.jpg samt 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2013/10/Barometern-OT20131028.jpg 

 

 

       Catherine Legrand, till vardags professor i marin ekologi vid 

Linnéuniversitetet gav oss sitt svar på frågan ”Kommer vi att vilja bada i 

Östersjön i en framtid”? Genom att ta  

med deltagarna på en tidsresa från dåtid  

fram till nutid och vidare in i en framtid  

till 2100. ”I åratal har Östersjön  

påverkats av övergödning, överfiske och  

miljögifter. Forskningen i EcoChange är  

en nationell satsning för att upptäcka och  

förutsäga vilken påverkan klimatföränd- 

ringarna har på Östersjöns ekosystem.  

Vad vet vi om näringskedjan i Östersjön?  

Hur ska vi göra för att förbättra tillståndet i detta hårt ansträngda hav?” Att 

deltagarna rycktes med på tidsresan om Östersjöns stora betydelse för fritid och 

turism, vattennära boende och transporter kunde man inte ta fel på, då Catherine 

fick svara på intressanta och bitvis svåra frågor. 

 

        Torsås kommun var väl representerad med Håkan Algotsson, kommun- 

        styrelsens ordförande, Martin Storm, ny samhällsbyggnadschef samt 

Pernilla Landin vattenprojektansvarig och sekreterare i vattenrådet.  

 

Håkan Algotsson betonade vikten av de ideella krafternas positiva medverkan i 

det miljöarbete som sker i Torsås kommun, ett arbete som kommunen hade haft 

svårt att klara av på egen hand. Aktuellt är att ersätta den gamla 

Kustvårdsplanen med en ny ”Vattenvårdsplan” som skall vara både uppgraderad 

och blicka in i framtiden utifrån ett helhetstänkande – inland/kust i ett växelvis 

inbördes samspel. Vidare betonas vikten av ”att vad vi gör i vardagen, det är det 

som gör skillnad”. VA-frågorna hamnar därför i fokus och är därför mycket 
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betydelsefulla. De enskilda avlopp som inte kan anslutas till kommunens Va-nät 

kräver gemensamhetslösningar, varför det känns extra spännande att det i 

nuläget i kommunen bedrivs ett projekt inom ramen för och i samarbete med 

”tekniknoden” för att ta fram och utveckla en pilotanläggning. 

 

Martin Storm har mer än 30 års erfarenhet av samhällsbyggande, där 

miljöfrågorna har haft en stor betydelse. ”Engagerade medborgare är alltid en 

stark drivkraft i allt samhällsbyggande”, varför ”Höstträffen” är både lärande, 

viktig och spännande. 

 

Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet framhåller också vikten av att den 

gamla Kustvårdsplanen ersätts med en ny Vattenvårdsplan, som visar på 

helheten, är lättläst och inte kräver särskilda förkunskaper. Tanken är att den nya 

Vattenvårdsplanen om möjligt skall kunna gå ut på remiss redan i år för att se 

dagens ljus under det första halvåret av 2014. Biotopvården i samarbete med 

skolan kommer att ske även fortsättningsvis för årskurserna 7 och 9. 

 

 

         Magnus Rosenborg, Ragnabo Södra Miljöförening berättar om nya och 

konkreta metoder för omhändertagande av vass. Magnus konstaterar att vass i 

strandlinjen ger sämre utsikt, vilket är ett symptom på övergödning samtidigt 

som den är ett bra skydd för fågelliv och fiskyngel samt som ”hjälpreda” i 

arbetet med att suga upp näringsämnen i form av närsalter. Detta medför att 

hanteringen och omhändertagandet av vass samt bortforsling av densamma från 

vattenzonerna alltid måste ske med ett stort mått av omdöme.   

 

Magnus har testat ett alldeles nytt sätt att hantera vass efter skörd. Den i rätt tid 

under sommarmånaderna slagna vassen med stort näringsinnehåll av fosfor och 

kväve körs ut på åkermark, där den pressas sönder genom körning med traktor 

på vassen och vänds därefter ner i jorden. De i allmänhet magra och kolfattiga 

jordarna inom kommunen berikas därför på ett mycket lätt och billigt sätt. 

Jordkartering har skett före spridningen av vass för att få en uppfattning om 

tillståndet ”före” och utvärdering kommer att ske för att få en uppfattning om 

tillståndet ”efter”. Magnus framhåller vikten av att ”mäta” för att på ett så 

objektivt sätt som möjligt få en uppfattning om de vidtagna åtgärdernas effekt 

kontra uppställda mål. 
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        Ny styrelse bestående av gamla och nya ansikten från den 1 januari 2014. 

 

På föreningsstämman valdes John Bräutigam som ny ordförande efter Rune 

Fransén. Övriga ordinarie ledamöter i styrelsen är Kennert Täck, Roland 

Blomqvist, Pia Prestel och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund.  

Till ersättande ledamöter valdes Jonas Johansson och Hanna Rosenborg, efter de 

tidigare ersättarena Solbrith Hellman och Göran Wahlström. Det känns mycket 

positivt att styrelsen fått två unga och kreativa ersättare med ett starkt intresse 

för miljöfrågor i allmänhet och kustmiljöfrågor i synnerhet. 

 

Föreningsstämman beslutade även att Rune Fransén skall vara adjungerad 

ledamot för att förstärka styrelsen med särskild sakkunskap. 

 

Till revisorer omvaldes Jan Hellman (omval) och Solbrith Hellman (nyval) 

 

Valberedningen omvaldes i sin helhet med Britt-Marie Östman, som 

sammankallande samt Assar Johansson med Leif Lindberg som ersättare. 

 

 

        Föreningsstämman har beslutat om ny verksamhetsbudget för 2014. 

Klicka på den blå länken nedan för att läsa hela budgeten. 

http://www.kustmiljogruppen.org/om/verksamhetsbudgetar/verksamhetsbudget-2014/ 

 

 

        ”Vasslåtter 2013” Under ”Höstträffen 2013” överlämnar Assar Johansson, 

förare av Truxormaskinen, till sekretariatet uppgift på antalet timmar som 

vasslåtter har skett utmed kuststräckan i Torsås kommun fördelat på de olika 

medlemsföreningarna. Klicka på länken här bredvid för att ta del av den totala 

och fördelade timtiden. http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2012/07/Timredovisning-av-vassl%C3%A5tter-2013.pdf 

 

 

        Avslutningsvis vill vi alla från styrelsen tillönska, Er alla, en riktigt fridfull 

kommande allahelgona helg. 

Rune Fransén 

Ordförand                                       Karl-Gustaf Eklund                    

                                                        Sekreterare 
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