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Nyhetsbrev december 2015 

Nya tag för Grisbäcken 

Grisbäcken är ett litet delavrinningsområde 
som under årens lopp har blivit förändrat på 
flera sätt. Grisbäcken är endast 18 km lång 
men den berör många fastigheter och männi-
skor. Det höga innehållet av näring rinner ut 
till den grunda och delvis instängda havsviken 
innanför Nötholmen i Södra Kärr och vidare till 
Kalmarsund och Östersjön. 

Ett flertal åtgärder har gjorts i området under 
senaste åren. Detta har lett till att Grisbäckens 
ekologiska status har förbättrats ett steg enligt 
den klassning som används. För att nå god 
ekologisk status (högsta klassen) senast 2027 
som gäller för Grisbäcken, krävs många 
åtgärder och ett tydligt fokus. 110 kg fosfor 
behöver omhändertas från Grisbäcken årligen 
för att den ska nå god ekologisk status vad 
avser näringsreduktion. 

 

Grisbäckens avrinningsområde. 

I Grisbäckens avrinningsområde har flera 
förändringar gjorts under senare år. Sedan 
2012 har de flesta fastigheterna längs med 
kusten från Bergkvara i norr till Södra Kärr i 
söder anslutits till det kommunala VA-nätet. 
Detta har påverkat Grisbäcken positivt, då de 

flesta fastigheterna nu har en godkänd av-
loppslösning.   

Under åren 2009 till 2012 genomfördes ett EU 
projekt kallat MOMENT, där man fokuserade 
på åtgärder i Grisbäckens avrinningsområde. 
Många informationsaktiviteter samt fem av 
nio detaljprojekterade åtgärder genomfördes. 

Under 3 dagar i juli och augusti 2015 gjordes 
en vattenvandring utmed hela Grisbäcken 
med deltagare från Torsås kommun, 
Vattenrådet för Bruatorpsån, Grisbäcken och 
Brömsebäcken, Torsås kustmiljögrupp samt 
Torsås LRF. Vandringen gjordes för att iden-
tifiera lämpliga miljöförbättrande åtgärder.  

Åtgärder som nu kan bli aktuella är till exem-
pel strukturkalkning, anläggande av sediment-
fällor och fosfordammar, tvåstegsdiken, effek-
tiva kantzoner, kalkdiken, avfasning av dikes-
slänter mm. Kostnaden för samordningen söks 
hos LOVA1, Torsås kommun, Torsås LRF samt 
Vattenrådet för Bruatorpsån, Grisbäcken och 
Brömsebäcken. 

Medel  för att genomföra åtgärder som be- 
döms lämpliga kommer att sökas via 
Landsbygdprogrammet med medfinansiering 
från lantbrukarna och Torsås kommun.  

En ansökan om LOVA-medel har nu gjorts av 
Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet, för 
att kunna påbörja åtgärder under 2016.  

 

                                                             
1
 Lokala åtgärder för bättre havsmiljö kan få stöd från LOVA-

bidraget. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför 

allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar. 



2 

 

Fosforfälla skapad i Södra Kärr 

Detta är ett nytt vattenprojekt som Pernilla 
Landin, Torsås Kommun, och Kustmiljö-
gruppens sekreteraren tagit initiativ till. Det 
grundar sig på den dikesinventering som 
Södra Kärr Samfällighetsförening och Kust-
miljögruppen genomförde i samverkan under 
2013.  

 

Kustmiljögruppens sekreterare Karl-Gustaf ”Kåge” 
Eklund vid kalkdiket i Södra Kärr. 

Diket har rensats på en sträcka av ca 100 
meter. Sedan har ca 40 ton krossad kalksten 
lagts ut. Den kommer att tas upp inom 4 år. 
Rensningsmassorna och den utlagda kalk-
krossen kommer då att läggas på närliggande 
åkermark som jordförbättring.  

Ett kalkdike enligt den modell som just 
genomförts kan enligt tidigare erfarenheter 
reducera mängden fosfor ut till den grunda 

och delvis instängda viken mellan fastlandet 
och Nötholmen på upp till 35 %. Samtliga 
åtgärder bekostas inom ramen för Torsås 
kommuns budget för miljöåtgärder 2015. 

Greppa Näringen 

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri råd-
givning som både lantbrukare och miljön 
tjänar på. Målen är minskade utsläpp av 
klimatgaser, minskad övergödning och säker 
användning av växtskyddsmedel.  

Under 2016 kommer Greppa Näringen att 
fokusera på två kommuner i Kalmar län, 
Torsås kommun och Borgholms kommun.  

Detta måste betraktas som mycket positivt, då 
det visat sig att rådgivning ger fler positiva 
miljöeffekter än vad åtstramad lagstiftning 
ger.  

Tack och farväl! 

Det här blir mitt sista Nyhetsbrev som ord-
förande för Torsås Kustmiljögrupp. Jag tackar 
er läsare för dessa två år och önskar styrelsen 
lycka till med det fortsatta arbetet inom 
Kustmiljögruppen – för ett gott liv i en 
livskraftig kommun. 

John Bräutigam 

Ordförande 

 

 

 

 


