
“Höstträff 2013” med medlemsföreningarna i Torsås Kustmiljögrupp 

på temat ”Kommer vi att vilja bada i Östersjön i framtiden”? 

Bergkvara kapellsal lördagen den 26 oktober 2013.  

  

Minnesanteckningar  

Moment 5 (9) – Vad händer i Vattenrådet, som påverkar den kustnära miljön?  

Pernilla Landin, miljöinspektör, sekreterare i Vattenrådet och vattenprojektansvarig i Torsås 

kommun. 

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 samt även fungerar som en uppslagsbok för riktlinjer i samband 

med miljöåtgärder. (Vad säger regelverket?) 

Det har beslutats, att en konsult skall göra Vattenvårdsplanen med målsättningen, att den då 

kan bli mer objektiv, lättläst och icke kräva lika djupa, breda och historiska förkunskaper av 

läsaren. Kort och gott en ny plan sett med helt nya ögon. 

Fyra konsulter skall till den 20 november 2013 ha rådfrågats om förslag till utformning – en 

av dessa konsulter kommer att få uppdraget 

Samråd kommer att ske med olika intresseaktörer under januari månad 2014. Därefter skall 

VVP:n gå ut på remiss och vara klar i slutet på mars för att kommunfullmäktige före 

sommaren skall kunna fatta beslut om den nya VVP:n. 

VVP:n skall innehålla max 45 sidor text och bestå utav två delar. En skriftlig rapportdel.  

Den andra delen skall var ”levande” i den mån, att planen kan kompletteras efterhand med 

nya bilagor och ny känd information, efterhand som nya kunskaper kommer till och ser 

dagens ljus. Vidare skall problemområden ur miljösynpunkt lyftas fram i VVP:n och 

visualiseras i kartmaterial med avrinningsområdena väl dokumenterade. Platser och områden 

skall markeras som är särskilt lämpliga för våtmarker, översvämningszoner vattenmagasi- 

nering, allt i syfte att bevara vattnet så långt uppströms som möjligt, så att det tar längre tid 

för vattnet att nå kusten. 

Projektet ”Många bäckar små – Åtgärder med ideella krafter” den s.k. dikesinventeringen som 

sker i samverkan med Kustmiljögruppens medlemsföreningar skall vara med i planen.  

Ytterligare punkter som skall ingå i VVP:n är vattendialogen, kalkdiken och hur detta skall 

finansieras, presentation av vilka miljömål som redan effektuerats från den gamla planen, 

referensobjekt, vass och slamsugning, vilka detaljprojekt som är kvar sedan MOMENT med 

focus på Grisbäcken. 



Biotopvård, en heldag med eleverna i årskurs 7 och 9, kommer även fortsättningsvis att ske 

under en heldag i början av juni månad varje år. Här får eleverna vara med om att lägga ut 

död ved och lekgrus i vattenfåran för att underlätta öringens reproduktion. 

Pernilla meddelar vidare att öringen nu har gått upp i Bruatorpsån för att leka och den utförda 

inventeringen visar på gott om både havs- och bäcköring. 

För närvarande pågår en studiecirkel -Vattengrupp- i regi av Hushällningssällskapet i 

Småland-Blekinge och Kronobergslän. Vattengruppen har studiematerialet ”Vattnets väg” för 

jord- och skogsbrukare som vill ära sig mer om EU:s ramdirektiv för vatten eller vattenfrågor 

i allmänhet. 

 


