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BILD: Risvase, Vallemangöl 

 

Verksamhetsberättelse 2015-2016 
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 2015 
 
Dricksvatten och Avloppsmässa 
I samverkan mellan vattenrådet, kustmiljögruppen samt kommunen anordnades föreläsningar 
och ett stort antal leverantörer av avloppslösningar fanns på platsen. Sammanlagt deltog ca 150 
personer under mässdagen. 
 
Föreläsning om miljögifter i vår vardag 
Årsmöte, fokus på Miljögifter i vår vardag. Föreläsare var Eva Pohl, Universitetsadjunkt, Linné 
universitetet undervisar i olika miljökurser främst på miljöanalytikerprogrammet.  
Sammanlagt 15 deltagare. 
 
Deltagande på Kustmiljögruppens vårträff 
Gav information till kustmiljögruppens medlemsföreningar om vattenrådets aktiviteter. 5 
vattenrådsdeltagare. 
 

Juni  
Biotopvård,  
För 4 året i rad genomfördes gemensamma åtgärder mellan vattenrådet, 
kommunen och Torsåsskolan. Anläggande av risvasar i Vallermansgöl, 
Torsås samhälle. 
Tillsammans med åk 9 i Torskolan anlades 6 risvasar som placerades ut 
i gölen. Risvasarna anlades för att Gynna Abborrens yngel.  
Åtgärden gjordes för att ynglen ska få en säkrare och bättre uppväxt 
under sin yngelperiod. Ca ett 60 tal elever deltog.  
 

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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BILD: Vandring ut med 
Grisbäcken,  

BILD: Ola Sennerfjord berättar om 
omlöpet vid Binga. Kalmar kommun 

BILD: Hållbarhetssafari, Hagby hamn 

BILD: Studiebesök hos Bertil Aspenäs, 
Ragnabo 

BILD: Hållbarhetssafari Hagby hamn 

BILD: Elprovfiske 2015 

Juli 
Vandring ut med hela Grisbäcken 
Under 2½ dag i juli och augusti gick vattenrådet, kustmiljögruppen 
och LRF representanter ut med Grisbäckens åfåra. Vandringen 
genomfördes för att få en uppfattning om åns utseende och vilka 
förutsättningar som finns i och ut med vattendraget. 
 

Augusti 
Studiebesök och samverkan 
Bräkneåns vattenråd besökte Torsås för att se vad vårt vattenråd 
arbetar med. En rundtur gjordes i kommunen. Efter gemensam lunch 
åkte samtliga vidare till Hagbyån/Halltorpsåns vattenråd. Med ett kort 
stopp vid Binga i Hossmo fortsatte resan till Värnanäs där Hagbyåns 
och halltorpsåns vattenråd mottog oss. Dagen innehöll många 
diskussioner och goda möten. Sammanlagt deltog 55 personer. 

 
Vassklippning 
Klippning av vass i anlagd våtmark vid ridklubben. 
 

September 
Hållbarhetsafari 
Deltagande på Hållbarhetsafari anordnat av bland annat 
Kalmarsundskommissionen. Besök på Kalmar dämme, 
musselodlingen i Hagby samt på Moskogen. Sammanlagt 4 deltagare 
från vattenrådet. 

 
Elprovfiske 
Elprovfiske på 9 platser ut med Bruatorpsån, Grisbäcken och 
Brömsebäcken. Genomförs vartannat år. Ökad stam av havsöring och 
bäcköring på flera platser. Men tyvärr var det sämre resultat vid 
Grisbäcken, trots att biotopvård genomfördes på denna lokal under 
2014. Restaurering av bottenmaterialet kommer att genomföras under 
kommande år. 
 

Oktober 
Deltagande – en dag med fokus på åtgärder i inlands-och 
kustvatten. 
Länsstyrelsen höll i en dag med fokus på åtgärder i inland-och 
kustvatten. Sammanlagt deltog 6 personer 
 
Höstträff och studiebesök 
I Slutet av oktober genomfördes ett samarrangemang mellan 
vattenrådet och kustmiljögruppen. Då vi besökte musselodlingen i 
Hagby Hamn samt besökte en lantbrukare i Ragnabo för att öka på vår 
kunskap om reglerad dränering. 10 deltagare. 
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BILD: Kalkdike Södra kärr 

BILD: Insektshotell 

BILD: Invigning av insektshotell. 

BILD: Deltagare i utbildningen för att 
lära sig Västerviksmodellen. 

November 
Insektshotell 
Byggande av insektshotell tillsammans med 5 åringar på en förskola i 
Torsås. Modifierad fågelholk fylldes med vass, kottar, bark mm för att  
skapa bättre förutsättningar för bland annat solitärbiet. De små skrymslena 
och vrårna skapar varma och bekväma rum. Sammanlagt hjälpte ett 30 tal 
barm till med hotellen. 
 
Kalkdike 
Anläggande av kalkdike i Södra kärr. Ett 100 meter långt kalkdike anlades. 
Tidigare projekt i Kroka har visat att så mycket som 30 % fosfor kan 
reduceras från vattnet med hjälp av kalk. Speciellt framgångsrikt har det visat sig vara då man 
lägger toppar med kalk, då genomströmningsytan ökar och mer vatten och 
kalk möts. När kalken är mättade om ca 3 år kommer kalken tas upp och 
läggas på åkermark. 

 
Januari 2016 
Deltagande 
Samråd med Vattenmyndigheten i Alvesta. 1 deltagare från vattenrådet. 
 

Februari 
Deltagande, föreläsning med Peggy Lerman. 
I Vissefjärda höll Peggy Lerman en föreläsning om lagstiftningen gällande åtgärder i vatten. 
Sammanlagt deltog 6 personer från vattenrådet Arrangemang ordnat av Lyckebyåns vattenråd.  
 

MARS 
Invigning av insektshotell 
Med saft, tal och klippande av band invigdes insektshotellen i samband med 
att hotellen hade hängts upp i området Ödet. 
 
Västerviksmodellen, Dennis -paketet  
En 2 dagar utbildning genomfördes i Västervik med fokus på åtgärder för 
att hålla näringen kvar på åkermark. Dennis Wiström berättade och 
inspirerade gruppen som representerades av LRF, kommunen och 
vattenrådet. 
 
Diskussion framtidens vattenarbete 
Vattenmyndigheten bjöd in till en halvdag med fokus på framtidens 
vattenarbete. Vattenrådet var även inbjuden för att berätta om arbetet som 
sker i vårt vattenråd.  3 deltagare från vattenrådet. 


