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Deltagande i EU projektet WaterNets – reflektioner! 

 

Bakgrund 

Inkommer mail 2014-12-02 från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande i rubricerat 

ärende med uppmaningen för kännedom och eventuella förslag/reflektioner.  

Ärendet förekommer även i Kustmiljögruppens diarium på hemsidan för första gången  

2014-11-03. 

Tobias Facchini, projektledare för WaterNets vid Regionförbundet i Kalmar län översänder 

till Kalmarsundskommissionens sekretariat kriterier för det vattenråd som vill ingå i rubricerat 

projekt. I det bifogade dokumentet återfinns en kort bakgrundsbeskrivning av projektet 

WaterNets som bör spridas till intresserade medlemmar inom Kalmarsundskommissionen. 

 

Uppgift 

Att ta ställning till om Vattenrådet för Bruatorpsåns, Grisbäckens och Brömsebäckens 

avrinningsområden har intresse av att delta i ett framtida WaterNets för att kunna utveckla 

”WUP konceptet” baserat på erfarenheterna från MOMENT-tiden. 

Regionförbundet i Kalmar län söker därför ett pilotområde från länet som har en befintlig 

WUP (vattenråd eller motsvarande erfarenhet) och att en kommun med fördel har möjlighet 

att ta detta ansvar. 

”Arbetet inom pilotområdet ska fokusera på att få till en bättre vattenkvalitet genom lokala 

insatser och att utveckla ett lokalt åtgärdsprogram”. Pilotinvesteringarna ska vara av innovativ 

karaktär. 

 

Målsättning 

Målsättningen är att lämna in en ny ansökan till Östersjöprogrammet under våren 2015 

baserat på ett vidareutvecklat WUP-koncept. 

 

Sammanfattning 

Det är vår bestämda uppfattning, att Torsås kommun genom sitt Vattenråd inte i nuläget bör 

engagera sig i ett framtida WaterNets för att kunna utveckla WUP-konceptet ytterligare 

baserat på erfarenheterna från MOMENT-tiden, trots att det kan kännas lockande på en del 

punkter, som framgår av den bilagda informationen ”deltagande i EU projektet WaterNets. 

Motivet till att avstå är främst resursbrist i form av humankapital och att det redan inom 

Torsås tätort pågår ett intressant LOVA- och NOKÅS projekt.  
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Härutöver har två förstudier av vattenmiljöförbättrande åtgärder på bred bas påbörjats av 

Kustmiljögruppen i samverkan med Torsås kommun och två medlemsföreningar, vilket torde 

kräva betydande insatser och engagemang. 

Samtliga tre projekt kan inte heller anses vara av innovativ karaktär, vilket förutsätts för 

deltagande. 

 

Ställningstagande 

Mot bakgrund av den relativt korta tid som jag verkat som sekreterare inom Kustmiljögruppen 

och endast var delaktig i slutfasen av MOMENT-projektets genomförande i Torsås kommun 

är det ändock vår bestämda uppfattning, att det administrativa arbetet med rapporter, 

sammanställningar etc. under denna tid varit extremt arbetskrävande för de personer som var 

delaktiga. 

Kustmiljögruppen är en viktig miljöaktör inom Vattenrådet, som i sin tur är en del av Torsås 

kommun genom att en av kommunenens miljöinspektörer även är sekreterare i vattenrådet. 

Under rubriken uppgift framgår att Regionförbundet söker ett pilotområde från länet som har 

en befintlig WUP (vattenråd eller motsvarande erfarenhet) och att en kommun med fördel har 

möjlighet att ta detta ansvar. Konsekvensmässigt innebär detta att den lägsta organisatoriska 

enheten kommer enligt vad vi förstår, att ligga på kommunnivå och inte snäppet under där  

Kustmiljögruppen finns och verkar. 

Torsås kommun, genom sitt vattenråd måste då ställa sig frågan vad ett aktivt deltagande i en 

WUP ger för fördelar resp. nackdelar. 

Fördelar 

- Att få vara en medaktör i framkant, om vad som händer inom vattenmiljöarbetet. 

- Att få vara delaktig i ett pilotprojekt med implementering av konkreta projekt. 

- Nätverksbyggande med kontakter även utanför Sveriges gränser, transnationella parter 

inom Östersjöområdet 

Nackdelar 

- Begränsade resurser för att arbeta med vattenprojekt inom samhällsbyggnadsförvalt- 

ningen i Torsås kommun - 25 % tjänst. 

- Det finns redan ett skarpt projekt avseende ”Magasinera och fördröja – ett 

helhetsgrepp, vilket LOVA-medel redan erhållits för sträckan mellan Ådala till 

Almäng i centralorten Torsås. 

- Pågående förstudie av ytterligare vattenmiljöförbättrande åtgärder i Grisbäcken med 

selektiv skiktmuddring av den delvis instängda viken mellan fastlandet och 
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Nötholmen i Södra Kärr. Förstudien skall leda fram till en ansökan om ekonomiskt 

stöd av LOVA-medel och ur LBU-programmet under hösten 2015. 

- Pågående förstudie av vattenmiljöförbättrande åtgärder inom det område/den 

kuststräcka från badudden i Bergkvara till Skeppeviks udde, som Kärrabo 

Kustvårdsförening har mark- och vattenrådighet över genom kulvertering, pumpa 

vatten, muddra samt att ta bort körvägar som anlagts mellan holmar. Förstudien skall 

leda fram till en ansökan om ekonomiskt stöd av LOVA-medel och ur LBU-

programmet under hösten 2015. 

Sammantaget innebär dessa tre projekt som i och för sig har hunnit olika långt, att det 

humankapital som är engagerat i projekten har under de närmaste åren framöver fullt upp 

att göra och där gränsen för tilldelade resurser troligen redan har passerats. 

Bergkvara den 4 december 2014 

 

Karl-Gustaf Eklund 

Sekreterare/Kustmiljögruppen.  Pia Prestel  

    Ledamot/Kustmiljögruppen 

 

 

 

 

 


