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Kustmiljögruppens utveckling under 2014 

Styrelsen har under året diskuterat hur föreningens uppdrag bör utvecklas utifrån de förändringar 

som sker beträffande klimat, miljö och hälsa. Föreningen växte fram under senare delen av 1990-

talet ur en tilltagande oro över utvecklingen av vattenmiljöerna utmed Torsås kommuns kuststräcka. 

Föreningens fokus har sedan dess legat på kustvattenmiljö och kustvård. Genom utveckling av 

stadgar och arbete har styrelsen under 2014 tydligare kopplat ihop kustvattnet med 

avrinningsområdets vatten inom konceptet Allt vatten hänger ihop. Vattnet och vattenmiljöerna 

inom avrinningsområdet för Torsåsån-Bruatorpsån, Grisbäcken samt Brömsebäcken bör ses som en 

integrerad del av kustmiljön och kustvattnet.  

Den totala vattenmiljön har ett avgörande inflytande på konceptet Ett gott liv i en livskraftig 

kommun. En för Sverige ovanligt stor andel av befolkningen i avrinningsområdet hämtar sitt vatten 

från egna brunnar. Endast drygt hälften av hushållen får sin vattenkvalitet säkrad av samhället 

genom den allmänna vattenförsörjningen. Resten har alltså ansvaret för att själva säkra kvalitén på 

sitt vatten, ett åtagande som väldigt få har möjlighet att ta. Därför anser styrelsen att stort fokus 

behöver riktas mot skydd och kontroll av grundvattnet. Styrelsen har därför, utifrån perspektivet Allt 

vatten hänger ihop, känt en ökande motivation att inkludera frågor runt kvalitén på grundvatten och 

dricksvattenförsörjning, sedda ur ett flergenerationsperspektiv. 

Vårträffens tema var Ett gott liv i en livskraftig kommun och styrelsen fick stort gehör för dess 

ambition att koppla samman miljöfrågorna med en positiv samhällsutveckling. Detta uppmuntrade 

styrelsen att gå vidare med att utveckla Kustmiljögruppens uppdrag.  

Till Föreningsstämman i november lade styrelsen därför fram ett förslag till att ändra stadgarna vad 

avser föreningens ändamål och uppgifter. Kustmiljögruppen och dess medlemsföreningar har genom 

medborgardrivet miljöarbete genomfört många framgångsrika insatser för kustmiljön. Nu riktas alltså 

en utökad ambition mot att arbeta mer med hela avrinningsområdets vatten.  

Som komplement till det hittills framgångsrika arbetet ser styrelsen också behov av att agera som 

sakkunnig, ifrågasättande miljödebattör i olika fora. Härigenom bedömer styrelsen att föreningen 

kan arbeta bredare för att Sveriges nationella miljömål från tid till annan skall nås inom 

verksamhetsområdet.   

 


