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Vattenrådsmöte Bruatorpsån, Grisbäckens och  
Brömsebäcken Vattenråd, 12 februari 2015. 

Tid: kl. 17:30 – 19:30   
Plats: Sammanträdesrummet 3:e våningen, nya kommunhuset 
 

Närvarande: Roland Swedestam, Pia Prestel, Magnus Nilsén, John Bräutigam, Ralf Johansson, 

Lena Peribert, Kåge Eklund, Jörgen Johansson och Pernilla Landin. 
 

Ej närvarande: Germund Eriksson och Christofer Johansson 

 

Minnesanteckningar 
Ordförande inledde styrelsemötet 

1. Presentation av ny ordförande Roland Swedestam och vise ordförande Christofer 
Johansson. 

2. Kort resumé om LOVA projektet 
Den 3 mars ska Vatten och Samhällsteknik redovisa den övergripande planen gällande 
magasinering och fördröjning – ett helhetsgrepp samt de två detaljprojekteringarna. 
Våtmarkerna som detaljprojekterats är en våtmark i Torsåsån i höjd med Gullabovägen 
och Ilingetorp samt en våtmark vid kyrkans parkering. Materialet kommer att läggas ut på 
kommunens hemsida http://www.torsas.se/projekt/Vattenvardsprojekt-2015.aspx så 
snart materialet är tillgängligt. 
Därefter påbörjas arbetet med att ansökan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen samt 
upphandling av entreprenör som kan genomföra åtgärderna. 
Gällande förslaget på att dämma upp vatten ovan cykelvägen och villagatan så finns 
fortfarande denna tanke, dock måste material tas fram och en 
Miljökonsekvensbeskrivning måste skrivas. Materialet ska sedan ut på samråd till berörda.  
En vattendragsvandring kommer att ske innan våtmarkerna anläggs. Om allt går som 
planerat så kommer de två våtmarkerna anläggas efter sommaren. 
   

3. Genomgång av VattenMyndighetens förslag till åtgärdsprogram för Södra Östersjöns 
vattendistrikt 2015-2021. Remissperioden är 30 november 2014 - 30 april 2015.  
 
Åtgärdsprogrammet är ställt till statliga myndigheter och kommuner. Fokus ligger på 
administration. Några exempel på vad administration omfattar är nya föreskrifter, 
tillsynsvägledning och tillsyn. Det finns dock en fysisk åtgärd - öppna upp för fria 
vandringsvägar på kommunägd mark. 
 
De verksamheter som VM anser bidra mest till övergödningen av Östersjön är enskilda 
avlopp, kommunala reningsverk och lantbruk. 
 
I åtgärdsprogramet finns olika krav på åtgärder och värdering av vilka åtgärder som är 
mest kostnadseffektiva. Här är det bland annat att säkerställa att enskilda avlopp uppnår 
normal och hög skyddsnivå, för reningsverk är det bl.a. att öka reningsgraden av kväve 
och fosfor. För lantbruken är det att bl.a. strukturkalkning, anlägga tvåstegsdike, 
fosfordammar. 
 
Styrelsen enades om att alla går in i VISS, söker upp de vattenförekomster ni känner till, 
titta och se om ni tycker informationen stämmer överens med verkligheten, återkoppla till 

VR 
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mig senast 25/4-15.  Om ni känner att det är svårt att hitta materialet eller att få fram det 
ur VISS är ni välkomna upp till kommunhuset, så hjälper jag er att ta fram materialet.  
Det är viktigt att vi tar chansen att göra vår röst hörd, speciellt då det är vi som har 
kännedomen om våra vatten. Målet är att underlaget ska vara så rätt som möjligt så vi 
jobbar med rätt grundförutsättningar. 
 
Några synpunkter som togs under styrelsemötet och som skulle kunna vara med i ett 
remissvar, är:  
Generellt finns det för lite pengar avsatta för att klara av den ackumulerade miljöskulden 
som byggts upp under många år. En miljöskuld som vi, hela samhället har deltagit i att 
skapa. Men som nu vissa verksamheter/aktiviteter ska betala. 
Synpunkter angående tillgängligheten av remissmaterialet: 
Som ideell organisation är det svårt att ta till sig ett tjänstemannamaterial som 
remissmaterialet är då det finns många begrepp och indelningar som inte ligger för oss 
ideella krafter. En önskan från oss är att remissmaterialet skulle haft ett sökregister. Ett 
sökregister hade gjort att vattenrådet kunnat hitta konkreta åtgärder på ett enkelt sätt och 
koppla vidare till miljöproblematiken. Då just konkreta åtgärder är det som vi i 
vattenrådet arbetar med. Idag är det svårt att bli motiverad att läsa nästan 600 sidor, 
Men med fokus på konkreta åtgärder hade vi motiverats mer att ta till oss detta material. 
Vi i vattenrådet kommer att fokuserar på att lämna våra expertkunskaper om våra 
vattenförekomster i VISS.  
 

4. Projekt - vattenåtgärder i Grisbäcken, steg 2 
Just nu samlas information in och projektidén håller på att gro. Planen är att få ihop en 
ansökan eventuellt LOVA-ansökan. Fokus ligger på att åter lyfta vattenåtgärder i 
Grisbäcken, steg 2. Grisbäcken ska uppnå God ekologis status, samt kustvattnet i 
Grisbäckens mynning ska nå God ekologisk status.  
Fokus ligger på Grisbäcken men åtgärder kan även anläggas i andra delar där 
vattenförekomsten inte uppnår god ekologisk status eller riskera att inte uppnå god 
ekologisk status vid nästa klassning.  
Delar i projektet är - Genomföra och sprida goda exempel, hitta intressenter, hitta 
finansiering samt genomföra fler åtgärder 
Projektet är en samverkan mellan kustmiljögruppen, vattenrådet och kommunen. 

 
5. Aktiviteter i Vattenrådet under våren 

− Strukturkalkning – föreläsning 26/3 2015 kl. 18:00, i kommunens foajé. Se 
inbjudan på vattenrådets hemsida. Ett samarrangemang mellan vattenrådet, LRF 
och kommunen. 

− Kosläpp eller eventuellt kalvsläpp som huvudattraktion men med möjlighet att 
titta och diskutera fosfordamm. Datumet är inte fasställt ännu, men det blir i maj 
eller juni, håll utsikt på vattenrådets hemsida.  

− Vatten och avloppsmässa genomförs 15 maj i samband med Våryran. Vattenrådet 
och kustmiljögruppen deltar. Meddela om ni har ambitionen att delta denna dag. 

− Årsmötet kommer att genomföras torsdagen den 28 maj kl. 18:00 i 
kommunhusets foajé. Fokus kommer att ligga på kemikalier i vår vardag och hur 
vårt vatten påverkas av detta och vad vi alla kan göra. 

− I april kommer 2 klasser på Torskolan få besök av en fiskekonsult som ska berätta 
om risvasar och vikten av att anlägga vasar. I början av jun kommer klasserna 
delta i anläggandet av risvasar. 

− En syrgasejektor med fontän och ljus kommer att installeras i Wallermansgöl, blir 
dock troligen under hösten efter att våtmarkerna är färdigställda. 
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− Letar efter samverkans möjlighet att göra insektshotell som kan placeras ut på lite 
olika platser i kommunen, men särskilt i området vid ödet. 

− 1 april ska inspel till verksamhetsplan inkommit, då redovisning till 
vattenmyndigheten måste göras för att vi ska ha rätt att få driftbidraget till 
vattenrådet. 

6. Övrigt 

− Rapport från Kustmiljögruppen om Hav- och Vattenforum 2014 (bilaga 1) John, 
Kustmiljögruppens ordförande gjorde en dragning av HaV konferens i maj 2014. 

− HaV 26-27 maj i Göteborg, anmäl ert intresse senast i början av april, så får vi se 
hur många som är intresserade. Därefter bestäms det vilka som åker. 

− MSO, projekt Lantbrukstillsyn. Under hösten 2014 genomfördes ett 
lantbruksprojekt i samordnat av miljösamverkan sydost. 9 kommuner inklusive 
Gotland deltog. Resultatetet visade att lagefterlevnaden är god. Vill ni veta mer gå 
in på MSO hemsida -http://www.miljosamverkansydost.se/miljotillsyn-pa-
lantbruk  

− MSO, verksamhetsberättelse delades ut vid mötet. Följ länken så kan ni läsa 
berättelsen. 
http://www.miljosamverkansydost.se/media//Verksamhetsber%C3%A4ttelse%
202014.pdf 

− Nästa styrelsemöte blir efter årsmötet i maj. 
 
 
Ordförande avslutade styrelsemötet. 

 
Vid pennan 22/2 2015 
 
 
 
 
Pernilla Landin 
 
Fosfordammar 
https://www.youtube.com/watch?v=WLE7AI6Qhio 
Tvåstegsdike 
https://www.youtube.com/watch?v=tl07_jMpafc 
strukturkalkning 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=jCaVkApWdaU 
 
VISS 
http://www.viss.lansstyrelsen.se/ 
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