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Verksamhetsberättelse  
 

Vattenråd för Bruatorpsån, Grisbäcken och Brömsebäckens avrinningsområde 
juni 2012 – maj 2013 

 

Styrelsen har haft 4 stycken protokollförda styrelsemöten, samtliga protokoll hittar du på 

vattenrådets hemsida (http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/modules.php? 

name=Content&op=showcontent&id=1010) 

 

Föreningsstämma/årsmöte genomförs den 23 maj 2013. Protokoll kommer att återfinns på 

vattenrådets hemsida. 

 

Två Vattenrådsmöten har genomförts. 

 

Under juni 2012 fick kommunen glada besked från Hav och Vattenmyndigheten samt 

gällande LBU och LOVA. Dessa besked innebar att tre våtmarker, kalkfilter och en 

dagvattenlösning skulle kunna genomföras. Åtgärder som har uppkommit i samverkan med 

vattenrådets deltagare och närliggande kommuner. 

 

Ett stort antal aktiviteter mm har genomförts under tiden juni 2012- maj 2013 läs mer nedan. 

 

Aktiviteter i och för vattenrådet 
juni 2012 
1/6 Vattensamling 2012, 108 deltagare. En blandning mellan teori och praktik. Vattenrådet 

och Torsås kommun var initiativtagare och en av arrangörer av dagen.  

Mer att läsa på http://www.torsas.se/vattensamling2012.aspx 

 

11/6 en dag med 50- talet elever från Torskolan årskurs 9. Teori blandat med ren muskelkraft 

i form av biotopvård med fokus på öring. Aktivitet där fiskarbetsgruppen var inblandad. 

Bilder bilaga 1 

 

27/6 vattendragsvandring tillsammans med Skogsstyrelsen. Ett 20 tal personer deltog. Mer att 

läsa på http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/modules.php? 

name=Content&op=showcontent&id=1154 

 

Augusti 
25/8 biotopvård i Bruatorpsån, 11 deltagare deltog. Dagen innebar hårt arbete med att flyttas 

stora mängder lekgrus, lägga i större sten och död ved på en sträcka i Bruatorpsån. 

Läs mer på http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/modules.php? 

name=Content&op=showcontent&id=1176 

 

 

Arbetet med att anlägga en våtmark, översvämningszon, fisklekplats och sedimentfälla i 

Sloalycke påbörjades. Enligt arbete som pågått med Grisbäckens arbetsgrupp. 
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Sita augusti avslutades MOMENT projektet för Stan och Pernilla men projektet i sig har 

förlängts till juni 2013. Men i samband med avslutet slutade Stan sin anställning på 

kommunen och Pernillas anställning omformades där vattenrådet blev en mindre del. 

 

Oktober 
Ett genomströmnings förslag plockade upp, vattenrådet, kommunen i samverkan med Kalmar 

kommun och ostkustens vattensamling träffades för att se vad man skulle kunna göra för 

genomströmningen norr om Fulvik. Ett förslag togs fram där vassklippning och uppsättande 

av ett mindre fågeltorn blev ett förslag som arbetades vidare på. 

 

17/10 Vattenrådsmöte med fokus på VA – översikten och aktiviteter och åtgärder som 

genomförts tack vara samverkan i vattenrådet. 

(http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/modules.php? 

name=Content&op=showcontent&id=1010) 

 

20/10 Kustmiljögruppens höstmöte genomfördes, där deltog representanter från vattenrådet 

och visade genomförda åtgärder i Sloalycke samt biotopvård i Bruatorpsån.  

Sammanlagt deltog ett 20 tal personer vid vandringen. 

 

26/10 Utbildning på länsstyrelsen för vattenrådets styrelse, 3 deltagare från styrelsen. 

Information om vatten, vattenförvaltning, vattendialog mm gavs samt en visning i hur VISS 

http://www.viss.lansstyrelsen.se/MapPage.aspx fungerar och vad och hur man plockar ut 

information från detta webbaserade hjälpmedelet. 

 

31/10 Lekvandring. En grupp på 11 personer deltog försedda med rejäla ficklampor. Men 

denna kväll hade Öringen som var målet inte lust att visa sig. Läs mer http://www. 

vattenorganisationer.se/bruatorpsan/modules.php?name=Content&op=showcontent&id=1225 

 

Arbetet påbörjades med anläggandet av bevattningsdamm och fisklekplats i Sandlycke. Enligt 

arbete som pågått med Grisbäckens arbetsgrupp. 

 

November 
27-28/11 Slutkonferens MOMENT och MOMENT UP i Kalmarsalen. En monter 

framställdes, vill ni se den är ni välkommen upp till Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås.  

Ordförande och sekreteraren deltog vid slutkonferensen. 

 

29/11 genomförde Vattenrådens dag. En dag då 25 vattenråd som finns inom Södra östersjöns 

vattenmyndighets ansvarsområde. En dag med mycket diskussion runt vattenrådens 

arbetsuppgifter, prioriteringar och möjligheter att nå ut och förändra. Resan till Växjö gick i 

miljötänk en buss hyrdes och representanter från Oskarshamn, Öland, Kalmar, Mönsterås, 

Nybro och Torsås vattenråd samt Länsstyrelsen och Vattenmyndigheten. Ett ypperligt tillfälle 

för att samverka. Många tillsammans kan göra skillnad. 

 

I november färdigställdes våtmarken, översvämningszonen, fisklekplatsen och sedimentfällan 

i Sloalycke. 
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December 
Bevattningsdammen och fisklekplatsen i Sandlycke färdigställdes under månaden. 

 

Anläggand av våtmark nedanför Ridklubben och dagvattenlösning påbörjades. Detta är en 

åtgärd som har uppkommit i samband med arbetet runt åtgärder i Grisbäcks avrinningsområde 

I detta område fanns det stora problem med vatten på fel ställe. Ett samverkansprojekt mellan 

Miljö, tekniska och Ridklubben. 

 
Januari 2013 
Kalkfilter har anlagts ut med en sträcka av 355 meter i Bruatorpsån. En åtgärd som har 

uppkommit i samverkan med vattenrådet. 

Fågeltornet färdigställdes ligger nu och väntar på att få bli uppsatt i Fulvik/Värnanäs. 

 

23-24/1 Ålkonferens. En av fiskarbetsgruppens deltagare deltog på en stor ålkonferens, 

kunskapen sprids vidare till fiskarbetsgruppen. 

 

VA- översikten ute på remiss till vattenrådets deltagare. 

 

Februari 
14/2 vattenrådet inbjöds till en föreläsning med Rune Hallgren som berättade om hur man 

underhåller och sköter ett dike på bästa sätt för plånboken och för miljön. Ett 25 tal personer 

deltog. Efter Runes föreläsning genomfördes en vattendialog, för att insamla material till 

uppdateringen av Kustvårdsplanen. 

 

Dagvattenläsningen genomfördes norr om ridklubben. Ett samverkansprojekt på Kommunens 

mark. 

 

Mars 
7/3 Kräftseminarium genomfördes på Öland flera deltog från vattenrådet för att lära sig mer 

om flodkräftor och signalkräftor. 

 

22/3 Internationella världsvattendagen genomförs. Ett samverkansprojekt genomförs mellan 

Ostkustensvattensamling/Kalmar kommun/Torsås kommun och Vattenrådet. Fokus ligger på 

att dricka kranvatten denna dag. 

 

April 
1/4 Vattendragsvandring där 35 personer deltog, fokus låg på att visa att oberoende på om det 

är vattenfolk eller skogsfolk som har framställt inventeringsmodeller så är det mer eller 

mindre samma värden man tittar på. En konsult hyrdes in för att berätta om blå målklassning, 

Pernilla berättade om vattenrikessnurran. Som avslutning fick vi en mycket intressant berättelse 

om Slätaflys historia förmedlad av Lars-Åke Olsson. Inbjudan distribueras via vattenrådet, 

vattenråden i Kalmar/Nybro och Mönsterås, Kustmiljögruppen, Södra och LRF, kommunens 

hemsida samt byalaget i Slätafly. 
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16-17/4 Hav och vatten forum 2013. Inbjudan har gått ut till vattenrådet. 4 personer från 

vattenrådet och kustmiljögruppen åker till Göteborg för att representera Vattenrådet och 

kustmiljögruppen. 

Maj 
 
2/5 Fiskarbetsgruppen träffas och planerar för fortsatt biotopvård under sommaren. 

 

23/5 Årsmöte. Fokus på Klimatet med Elmopedturnén som dragplåster. 

 

6 mars - 26 maj 2013 Regional vattenförsörjningsplan Kalmar län - Remiss   

Materialet har varit uppe i styrelsen samt att uppmaning om att läsa materialet har gjort i 

samband med distribuering av minnesanteckningar för vattenrådets styrelsemöte den 11 april 

2013. 


