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BILAGA 2 

GRISBÄCKEN STEG 2  

– ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA NÄRINGSLÄCKAGET FRÅN 

GRISBÄCKENS DELAVRINNINGSOMRÅDE TILL KALMAR 

SUND. 

Bilder från Grisbäckens avrinningsområde som togs vid vattendragsvandring ut med hela Grisbäcken under 3 dagar i 

juli och aug 2015, Vandringen gjordes med intressenter från Torsås kommun, Vattenrådet för Bruatorpsån, 

Grisbäcken och Brömsebäckens vattenråd, Torsås kustmiljögrupp samt Torsås LRF. 

 
Plan för uppföljning och utvärdering av projektet samt spridning av resultatet 
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Uppföljning och utvärdering  
Sammanställning, utvärdering och slutsatser av projektet ska presenteras för Vattenrådet för Bruatorpsåns, 

Grisbäcken och Brömsebäcken, Torsås kustmiljögrupp Torsås LRF m.fl. via rapport samt via befintliga 

nätverk och vandringar med ovan nämnda intressegrupper samt andra intressenter så som närliggande 

vattenråd. 

I samband med redovisningen görs en vandring ut med del av Grisbäcken där åtgärder har genomförts. I 

samband med vandringen lämnas även broschyren ut. Broschyren kan tjäna som underlag/inspiration för 

kommuner som funderar på hur man kan göra för att samverka för att få många åtgärder gjorda inom ett 

och samma område. 

Metod att mäta resultat av genomförda åtgärder 
Befintlig recipientprovtagning kommer att utökas med 3 provtagningspunkter sammanlagt kommer 

recipientprovtagning göras på 4 punkter ut med Grisbäcken. I dag finns en provpunkt som tas 2 ggr/år 

och har så gjorts sedan 1977, provpunkten är den stjärna som ligger i nedre delen av Grisbäcken (bild 1).  

Under 2005 och 2010, 2012 utökades provtagningen i Grisbäcken. 3 av dessa provtagning punkter plockas 

in i den befintliga recipientprovtagningen. 

provtagningsintervallet kommer att utökas till 4 gånger/år under de närmaste 3 åren. Kostnaden för 

provtagningen ligger inte i detta projekt, kostnaden står Torsås kommun för. Då 3 år har gått kommer 

provtagningen återgå till 2 ggr/år men även fortsättningsvis ska provtagning genomföras på de 4 

provtagningspunkterna.   

Analyser kommer att göras med fokus på total fosfor och total kväve.  

Genom att fokusera insatserna till ett begränsat område kommer det vara möjligt att kunna påvisa vilket 

resultat de genomförda åtgärderna lett till. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 1 Stjärnorna visar provtagningspunkter i Grisbäckens åtgärdsområde 
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Provfiske 
Elprovfiske genomförs i Grisbäcken, Bruatorpsån och Brömsebäcken var annat år. Senaste provfisket 

genomfördes september 2015, nästa tillfälle blir september 2017. 

De två lokalerna som provfiskets vid 3 tidigare tillfälle kommer provfiskas i september 2017. Analyssvaren 

vägs samman för att se hur de genomförda åtgärderna har påverkat öringbeståndet i Grisbäcken. 

Redovisning och rapportering 
Redovisningen kommer ske via rapport samt via befintliga nätverk och vandringar med Vattenrådet för 

Bruatorpsån, Grisbäcken och Brömsebäckens vattenråd, Torsås kustmiljö, Torsås LRF m.fl. 

Rapportering till länsstyrelsen kommer att ske en gång per år. Den kommer att innehålla: 

 hur tidplanen har följts  
 hur villkor i stödbeslutet har uppfyllts  
 hur projektet fortsättningsvis är avsett att bedrivas och följas upp  

 

Följande redovisas till länsstyrelsen efter att projektet har avslutats 2018: 

 Framtagen broschyr där modellen och effekten av genomförda åtgärder redovisas.  
 Presentation av hur spridning av resultatet till andra intressenter genomförts. 
 Presentation av genomförda analyser och hur effektiva åtgärderna varit på att minskade 

mängde fosfor och kväve till Östersjön 
 Kostnaden för varje åtgärd som omfattas av projektet. 
 Hur den återstående uppföljningen och utvärderingen av projektet ska genomföras.  

Informationsspridning 
Information och rapport kommer finnas på kommunens hemsida och vattenrådets hemsida. 

Projektet kommer att presenteras på Torsås kommuns hemsida samt vattenrådets hemsida för att sprida 

informationen till nätverkets ingående organisationer och föreningar.   

Information om projektet kan spridas vid regionala och nationella konferenser, landsbygdsdagar, 

kustmiljömöten och liknande.  

 

 


