
”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 8 (9) – Kustmiljöföreningarnas aktuella projekt, planer och frågor!  

 

Gunnarstorps Miljöförening, John Bräutigam 

John B berättar och kan konstatera att de åtgärder via vasslåtter som vidtagits har… 

 Gett påtagliga positiva effekter vad avser vassens utbredning, som minskat. 

 Detta har medfört att genomströmningen ökat i de instängda vikarna. 

 Fiskarna åter kommit tillbaka och då främst gädda. 

 Mycket småfisk och karpfiskar (planktonätande fiskar). 

Omhändertagandet av vass efter slåtter har skett med hjälp av pråm och en väldig massa 

muskelkraft. 

 

Vision Bergkvara (VB), Britt-Marie Östman 

Britt-Marie redogör för att VB kommer att ansöka om pengar från Allmänna arvsfonden för 

att möjliggöra ett promenadstråk runt Ängaskär, en naturlekplats och ett utegym på Sjöslätten. 

Vidare har Vision Bergkvara fått positivt beslut om bidrag från Leader Småland Sydost för att 

anlägga en ”gäddfabrik”, ett dämme, på Alhagen. Romstinna gäddor lyfts in på våren. Sedan 

släpps smågäddorna ut i Ängaskär. Gäddfabriken Kronobäck i Mönsterås är förebild. Innan 

arbetet startar fordras diverse tillstånd men Vision Bergkvara hoppas på att kunna genomföra 

aktiviteten under nästa år. 

 

Kärrabo Kustvårdsförening, föredragande Rune Fransén. 

Rune F berättar att föreningen fortsätter med kompetens att arbeta engagerat och målmedvetet 

för att få tillbaka en kuststräcka som medger betesmöjligheter ända ner till vattnet. Kärrabo 

Kustvårdsförening är den yngsta medlemsföreningen i Kustmiljögruppen. I miljöarbetet ingår 

även att öppna upp tre sund som människor lagt igen för att förbättra cirkulationen, 

genomströmningen, vilket i sin tur reducerar förekomsten av de stora sedimentmängderna. 

 

Södra Kärr Samfällighetsförening, Conny Andersson och Roland Blomqvist. 

I likhet med föregående år så kommer PKN-Consulting medverka i borttagandet av den 



slagna vassen utmed den strandremsa som ligger nedanför den gamla festplatsen.  Arbetet 

med att förverkliga Genomströmningsprojektet fortsätter genom att i samband med byggandet 

av en ny bro så skall spännvidden öka från drygt 2.5 m till upp emot 20 meter. Roland B 

berättar att föreningen förfogar över tre syrepumpar, en som föreningen själv köpt och de två 

övriga har skänkts av Lena Ovesson. Kanske kan dessa pumpar komma till användning för 

Vision Bergkvara i deras planerade ”fiskfabrik”. 

 


