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PROJEKT  - MAGASINERA OCH FÖRDRÖJA- ETT 

HELHETSGREPP 2014- 2015 (2019) 

LOVA ansökan lämnades in 2014 till länsstyrelsen.  
LOVA = Lokala Vatten Vårds projekt 

 Beslut i Maj, beviljades 1 000 000 kr  
50% Torsås kommun och 50 % Länsstyrelsen i Kalmar län 

 Projekttid  2014-till slutredovisning dec 2015 

Fokus i projektet: Magasinera, fördröja och öka den  

biologiska mångfalden-Ett helhetsgrepp.  

Samverka för att göra så bra som möjligt (2019-2020) 

 

 
 
 
 
 
 

  



PROJEKT  - MAGASINERA OCH FÖRDRÖJA- ETT 

HELHETSGREPP 2014- 2015 (2019) 

• Naturlig rening av näringsämnen (ekologi och kretslopp) 

• Ökad biologisk mångfald i vatten och på land (knyter samman LOVA och 
Nokås stödet) 

• Dagvattenhantering 

• Friluftsområde 

• Rekreationsområde 

• Tillgängligt för alla 

• Samhällsutvecklande 

• Öka kunskapen om vikten av rent vatten 

• Ökad samverkan mellan olika intressen, delaktighet 

• Första steget att anpassa samhället för höga och låga flöden  
– där miljön belyses. 



MAGASINERA OCH FÖRDRÖJA- ETT HELHETSGREPP2014- 2015 (2019) 



MAGASINERA OCH FÖRDRÖJA- ETT HELHETSGREPP2014- 2015 (2019) 
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PROJEKT  - MAGASINERA OCH FÖRDRÖJA- ETT 

HELHETSGREPP 2014- 2015 (2019), 

VATTENDRAGSVANDRING 

• Fokus på åtgärdsområdet Ådala – Almäng, 

centrala Torsås, Torsåsån 

• 2 – 3 vattendragsvandringar 

− Innan påbörjade åtg 

− under konstruktion av åtg 

− vattenåtgärderna är på plats 



Kustmiljöplanen har utökats till en vattenvårdsplan som 

omfattar alla våra vattenförekomster. 

Ett verktyg för att engagera, inspirera och agera för att nå 

” ett gott liv i en livskraftig kommun” 

VATTENVÅRDSPLAN FÖR KUST, VATTENDRAG 

OCH SJÖAR I TORSÅS KOMMUN 2014-2018 - VVP 



Planen är gjord som: 

– Informations- och 

inspirationskälla 

– Planeringsunderlag 

– Många stora värden, men 

även problem  

– Visar på möjliga åtgärder, 

både stora och små 

– Ett ”levande” dokument 

VATTENVÅRDSPLAN FÖR KUST, VATTENDRAG 

OCH SJÖAR I TORSÅS KOMMUN 2014-2018 - VVP 



VATTENVÅRDSPLAN FÖR KUST, VATTENDRAG 

OCH SJÖAR I TORSÅS KOMMUN 2014-2018 - VVP 



Alla åtgärder har betydelse, stort och smått! 

Finns förutsättningarna  och viljan, kommer resultaten förr 
eller senare! 

VATTENVÅRDSPLAN FÖR KUST, VATTENDRAG 

OCH SJÖAR I TORSÅS KOMMUN 2014-2018 - VVP 



Många åtgärder krävs både stort och smått 

– För att begränsa näringsläckage 

– Öka vattnets uppehållstid 

– Återskapa och förbättra viktiga livsmiljöer 

VVP 

– För inspiration och engagemang, plocka samman och 
kombinerar åtgärder till en helhet. 

– Vägleder oss så vi gör bra åtgärder. 

VATTENVÅRDSPLAN FÖR KUST, VATTENDRAG 

OCH SJÖAR I TORSÅS KOMMUN 2014-2018 - VVP 



KOSLÄPP 

Tipspromenad med vattenfokus. Guidning, grillning, diskussion om vattenåtgärder och 

möjligheter, huvudattraktionen kosläpp. 

Efter en lång vinter då korna har gått inomhus får de i april/maj komma ut på grönbete. När 

korna kommer ut, spritter det bokstavligen i benen av glädje att äntligen komma ut i naturen!  
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ABBORERISVASAR 

Ståndvase, granvase 

Risvasen är en  

• enkel, billig och mycket effektiv fiskevårdsåtgärd. 

två primära syften med att anlägga vasar 

• fiskevårdande syfte där man vill öka mängden fisk i en sjö 

• fiskeförbättrande syfte där man vill ansamla fisk på en viss plats som ett sätt att försöka 

förbättra fiskelyckan. 

Vasar kan byggas när som helst på året 



• Byggnation och utplacering av fågelholkar och insektshotell 

• Lägga ut sten för utter och öring 

• Utplacering av syrgaspump och fontän 

• Åtgärda vandringshinder 

 

BIOTOPVÅRD 2015- 
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