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BILD: Nätprovfiske Wallermansgöl 

BILD: biotopvård Grisbäcken 

 

Verksamhetsberättelse 2014-2015 
Vattenrådet för Bruatorpsån, Grisbäcken och 
Brömsebäckens avrinningsområde 

 
Styrelsen har haft 4 stycken protokollförda styrelsemöten, samtliga protokoll hittar du på 
vattenrådets hemsida 
http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/modules.php?name=Content&op=showconte
nt&id=1010 
 
 
Vattenrådet använder sin hemsida flitigt, här finns det mesta som 
har gjorts och sådant som är på gång 
http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/index.php 
 
 

Aktiviteter i och för vattenrådet 
Maj 2014 
Deltagande på Hav och vattenmyndighetens event. 3 deltog från 
vattenrådet, kustmiljögruppen och Torsås kommun. 
 

Juni  
Biotopvård, 9/6 genomfördes för 3:e året i rad biotopvård med 
fokus på förbättringar för öring. Denna gång var det åk 8 från 
Torskolan som deltog. Ca ett 60 tal elever deltog. Denna gång var 
vi nere i Grisbäck nära grisbäckens mynning. Flera olika 
aktiviteter genomfördes under dagen allt från biotopvård där ren 

muskelkraft användes, håvning samt spaning efter sälar ute vid 
Grisbäckens udde. 
Ett samarrangemang mellan vattenrådet, kustmiljögrupen och 
Torsås kommun.  

 
Augusti 
Nät och Provfiske i gölen. 4-6/8 genomfördes nätprovfiske och 
provfiske med ryssja i Wallermansgöl. Vattenrådets 
fiskarbetsgrupp tillsammans ed kommunen och fiskekonsult på 
Hushållningssällskapet. 
Det visade sig att det fanns 8 olika arter och relativt gott om 
individer av vissa arter medan ex abborren var klart 
underrepresenterad. Det visade sig också att syrgashalten var låg. 
Ca 10 personer i varierande åldrar deltog.  
Här kom vi fram till att några åtgärder krävs – en syrgasejektor 
kommer placeras ut i Gölen under hösten 2015. Risvasar kommer 

http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/modules.php?name=Content&op=showcontent&id=1010
http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/modules.php?name=Content&op=showcontent&id=1010
http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/index.php
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att anläggas för att skapa bättre förutsättningar för att abborrens ungar ska kunna växa till sig i 
skydd av risvasar som anläggs juni 2015. 
23/8 Slutförde biotopvården i Grisbäck tillsammans med Vattenrådet, Kustmiljögruppen, 
Torsås kommun och markägarna 

September 
Upphandlingen är klar, en plan ska nu påbörjas för hur man kan 
magasinera mer vatten och fördröja mer vatten ut med en sträcka 
i Torsåsån. Ett projekt som finansieras via LOVA. 
 

November 
Deltagande, Kustmiljögruppens höstträff. Vattenrådets 

sekreterare berättade om - Vad händer i Vattenrådet 2014/2015 

samt LOVA-projektet – ”Magasinering och fördröjning –  
ett helhetsgrepp 
 
Vattendragsvandring med fokus på magasinering och fördröjning –  
ett helhetsgrepp. 30 talet intresserade deltog för att lyssna och se vilka förslag 
som Vatten och Samhällsteknik hade tagit fram för området från Almäng till 
Ådala – en sträcka på 3 kilometer genom Torsås samhälle. 
 

December 
Vattenvårdsplan för kust, vattendrag och sjöar i Torsås kommun 2014-2018. 
5/12 Vattenvårdsplanen antogs av kommunfullmäktige.  

 
Januari 2015 
Deltagande vid Vattenmyndigheten Södra Östersjön dragning av samrådshandlingar gällande 
åtgärdsprogrammet för Södra Östersjös vattendistrikt, i Alvesta. 
 

Februari 
Deltagande, 6 deltagare från kommunen, vattenrådet och kustmiljögruppendeltog på 
vattenmyndigheten Södra Östersjön dragning av samrådshandlingar gällande åtgärdsprogrammet 
för Södra Östersjös vattendistrikt, i Kalmar. 
 
Ett gott vatten i en hållbar kommun, arrangerat av Kustmiljögruppen med deltagande av 
vattenrådet och Samhällsbygnadasförvaltningen på Torsås kommun. 
 

Mars 
Arrangerat föreläsning om strukturkalkning, fosfordammar och kalkdike. 
16 intresserade deltog när Västerviks kommuns Dennis Wiström föreläste och engagerade 
deltagarna om hur näringen hålls kvar på åkern.  Detta var ett samarrangemang mellan 
Vattenrådet, LRF och Torsås kommun. 
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MAJ  
Deltagande, vårträff kustmiljögruppen. Sekreterare i Vattenrådet berättar om intressanta 

pågående och planerade vattenvårdsprojekt inom Torsås kommun.  
 
Vatten och Avloppsmässa,  
I samband med att våryran hålls så håller vi ett sam arrangerat av Torsås kommun, Vattenrådet 
och Kustmiljögruppen. Tillmässan kommer 6 leverantörer av olika minireningsverk både 
väletablerade och nytänkande lösningar representeras, 2 olika leverantörer av toalettlösningar, 
slamhanterarna KSRR samt en vattenexpert som kommer föreläsa om vikten att vara rädd om 
sitt vatten samt att denne kommer visa hur man underhåller en dricksvattenbrunn. Personal från 
kommunen deltar för att svara på frågor omenskilt avlopp och dricksvatten, vattenrådet och 
kustmiljögruppen deltar med försäljning av fika, lekar och aktiviteter. 
 
Årsmöte föreläsning om miljögifter i vår vardag – vad kan vi göra, med Linneuniversitetets lektor 
Eva Pohl. 


