
Vad säger ”Vattenvårdsplanen om kommunens vatten”? 

Vid framtagandet av Vattenvårdsplanen för kust, vattendrag och sjöar i Torsås 

kommun 2014-2018 valdes det att inkludera även sötvattensmiljöerna. Detta 

eftersom flertalet av de miljöproblem som förekommer i kustområdet har sitt 

ursprung på land. Problemen i kustområdet kan inte heller lösas genom enbart 

åtgärder där, utan måste även tas om hand i anslutning till källan. 

Det har bland annat konstaterats att den enda långsiktigt hållbara lösningen är att 

åtgärda dessa problem i anslutning till källan alternativt innan de når kusten. Man 

har även kommit fram till att åtgärder behöver utföras i kustområdet så att de 

påverkade miljöerna kan återgå till sina naturliga tillstånd. 

För att kunna genomföra åtgärder i syfte att uppnå målen krävs även ett förbättrat 

kunskapsunderlag. Behovet av utökade provtagningar kompletterande 

inventeringar och förprojekteringar av åtgärder innebär att det i dagsläget inte 

anses meningsfullt eller möjligt att dels ge specificerade åtgärdsförslag, dels 

kostnadsberäkna och prioritera mellan föreslagna åtgärdstyper. De 

åtgärdsområden som i dagsläget anses mest angelägna att arbeta med är: 

 Begränsa näringsläckaget från jordbruks- och skogsbruksmark. 

Inspektioner gjordes i nio kommuner i Kalmar län och Gotlands län under 

hösten 2014 som gällde miljötillsyn på lantbruk med fokus på övergödning. 

Det finns en folder med sammanställning. Vi kommer att informera mer 

hur viktigt det är att man utför detta arbete på rätt sätt. Onsdagen den 26 

mars 2014 klockan 18.00 kommer det att bli en föreläsning i 

kommunhuset om strukturkalkning. Föreläsaren är Dennis Wiström från 

Västervik som har varit projektledare för havsmiljö Gamlebyviken. ”Den 

som är den bästa tekniken”. 

 Minska utsläppen från enskilda avlopp (EA) och dagvatten tillförseln, samt 

öka reningen i de kommunala avloppsreningsverken. Vi i BoM har som 

mål att alla EA i kommunen skall vara åtgärdade till 2025. (Idag finns det 

1500 – 1700 EA som inte uppfyller måttet). 

 Motverka erosion och grumling, samt öka vattnets uppehållstid innan det 

når kusten. När man rensar diken så bör man valla in avrinningsområdet så 

att flödet bromsas upp till diket. 



 Restaurering och öppning av grunda vikar och sund längs kusten. I de 

grunda havsvikarna har övergödningssituationen medfört att växtsamhällen 

förändrats och omfattande naturvårdsinsatser krävs. Det är kommunens 

uppfattning att den allvarliga situationen måste förbättras. 

 Fiskevård i sjöar och rinnande vatten. Vassklippningen sköter kommunen.  

 

Vi kommer att informera om vikten av att åtgärda sina EA på mässan, som 

genomförs den 15 maj 2015 av Torsås kommun. 

Vi vill med mässan att invånarna i kommunen blir medvetna om att vilja göra rätt 

för sig och omgivningen. 


