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Södra Kärr Samfällighetsförening på hugget! 

Nu vill Södra Kärrs Samfällighetsförening 

hårdsatsa på att komma tillrätta med den 

bedrövliga situationen i Grisbäckens 

mynningsområde i Södra Kärr, i viken mellan 

fastlandet och Nötholmen. Grisbäcken 

tömmer här sina föroreningar på sin färd från 

källa till hav.  Mycket av den naturliga renings-

kapaciteten i bäcken har gått förlorad genom 

att vattendrag rätats och våtmarker dikats 

ut.

 

Grisbäcken, vy mot norr från bron i Grisbäck 

Bygget av nuvarande vägbank och bro mellan 

fastlandet och Nötholmen, som skedde på 

1940-talet, ströp vattenflödet med ca 90 %. 

Nu vill föreningen riva vägbanken och den 2½ 

meter långa bron och ersätta med en 20 

meter lång bro. Då kan man återställa 

vattenflödet som fanns på 1940-talet, innan 

vägbanken med kort bro ströp flödet.  

 

Nuvarande vägbank och bro mellan Södra Kärr och 

Nötholmen 

Med detta projekt vill man återskapa biologisk 

mångfald av fauna och flora genom att 

reducera näringsämnen och återskapa en god 

vattenmiljö och rik fiskpopulation i denna 

delvis instängda och grunda vik av 

Kalmarsund.  

Föreningen söker bidrag som finns för lokala 

vattenvårdsprojekt (LOVA)1 från Länsstyrelsen. 

Vägverket har redan lovat bidra med 585 000 

kronor. Sedan behöver även Samfällighets-

                                                             
1 LOVA-bidragets syfte är att få fram lokala 

åtgärder som förbättrar havsmiljön genom att 

minska belastningen av näringsämnen. Regeringen 

har bestämt att 75 miljoner kronor kommer att 

delas ut till LOVA-bidrag för lokala vattenvårds-

projekt under 2014. 

 



föreningens andelsägare bidra. Projektet 

beräknas pågå till 2016. 

Projektsekreteraren Karl-Gustaf Eklund 

betonar särskilt betydelsen för de yngel av 

gädda, abborre, bäck- och havsöring som 

vandrar ut från Grisbäcken och ska ta sig 

igenom den här viken på väg ut mot Kalmar-

sund och Östersjön.  

Torsås kommun har under 2013 anslutit 

samtliga fastigheter i Södra Kärr till det 

kommunala VA-nätet, vilket kommer att 

drastiskt minska tillförseln av näringsämnen 

från de lokala hushållen.  

 

Viken där Grisbäcken mynnar ut i den norra delen 

och med vägbank och bro i söder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombinationen av sanering av viken och 

kommunalt VA kan säkert bidra till ökat 

permanentboende i Södra Kärr. Fler bofasta 

alltså, vilket kommunen och miljön mår bra 

av. Kommunen behöver fler skattebetalare 

och lokala konsumenter. Kustmiljön behöver 

även fler som engagerar sig ideellt för miljöns 

skull. 

Det är bara för mig att gratulera Kustmiljö-

gruppens medlemsförening i Södra Kärr till 

denna förnämliga ansökan och skicka med en 

önskan om att Länsstyrelsen delar vår upp-

fattning att detta är angeläget. 

John Bräutigam 

 


