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Rolf B Bertilson 

Drag 130 

395 94 Rockneby 

Tel: 0480 670 88 alt 0705 905 820 

Projekt: Norra Dragsviken. 

Anteckningar möte med Kustmiljögruppen i Torsås 2017-05-05, 0800 - 0930.  

Deltagare: Kustmiljögruppen: Pernilla Landin, Torsås kommun (pernilla.landin@torsas.se) 

                                                      Pia Prestel, gruppen (pia.prestel@kustmiljogruppen.org) 

                                                      Karl-Gustav Eklund, gruppen (kage.eklund@kustmiljogruppen.org) 

        Bengt Elofsson, gruppen (bengt@tor-kraft.nu) 

                    Norra Dragsviken: Rolf B Bertilson (bertilson@telia.com) 

                      Roland Karlberg (rolandkarlberg@telia.com) 

 

Vi i projekt Norra Dragsviken hade läst i Barometern om ett projekt med mekanisk syresättning av 

havsvikar inom Torsås kommun. Kontakt hade funnits med Bengt Elofsson som står bakom tekniken 

av syresättningen. Nu ville vi höra lite mer om denna teknik men också vad som pågått/pågår i 

Torsås.  

Med elektronisk kartbild på väggen redogjorde Rolf och Roland för de problem som finns särskilt i 

västra delen av Norra Dragsviken (den del som finns väster om Långö): riklig vassväxtlighet och hög 

algtillväxt sommartid som gör det omöjligt att använda vikens vatten för bad. Vi har själva haft en idé 

med syresättning men varit osäkra på effekten av en sådan åtgärd.  

Roland redovisade många timmars vassröjning under ett flertal år.  

Bengt Elofsson menade att då viken är ganska stor behövs syresättning på många platser längst in i 

viken samtidigt inkl någon öster om Långö. Idén skulle då vara att syresätta vattenvolymen längst in i 

viken med effekten att detta sedan skulle trycka syresatt vatten ut mot vikmynningen. Vidare 

menade Bengt att genomströmningen genom Drags kanal är väsentlig i sammanhanget. Är det inte 

bra idag borde den förbättras.    

Vid vassröjning i Torsås har man kommit fram till att bästa sättet att röja på är ta upp vassen på land, 

låt vassen torka och sedan i samarbete med lantbruket sprida vassen som gödsel på åkermark. 

Bengt kallar sin apparat "Miljöinjektor" består av pump kopplad till en injektor och en slang till 

botten av aktuell plats. Som ex berättade Bengt att en 200W stark pump kan räcka för en yta av  

1 000m2! 

Karl-Gustav berättade att ett antal fastighetsägare hade gått in med SEK 1 000 som hade möts av 

kommunen med samma uppnådda totalbelopp.              

 

Rolf och Roland berättade om det samarbete som nu finns med Länsstyrelsen, Linnéuniversitetet och 

Kalmar kommun. Som en följd av detta kommer universitet i sommar att låta ett stort antal  
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forskningselever undersöka botten och vattnet i Norra Dragsviken. Lokalt ställer vi upp med båtar, 

transporter och luncher. 

Vi noterade sammanhanget att det också är viktigt att kontrollera utflödet från 

Snärjebäcken/Ryssbyån samt ett mindre tillflöde som slutar i ett dämme nära åns utflöde i viken.   

Pernillas "kompis" på Kalmar kommun är Renate Foks som också är den person vi själva talar med 

inom kommunen.       

På förslag från Karl- Gustav lovade Bengt göra ett besök hos oss i närtid för att med egna ögon förstå 

situationen. Vi avvaktar ett sådant besök som nästa steg i projektet!                                 

Vid anteckningarna 

Rolf B Bertilson 


