
Vårträff 7 maj 2022



Pågående projekt
TORSÅS KOMMUN



Väsenvandring vid ödet

I ljudvandringen Vattnets Väsen tar faunen 
Jord med dig på upptäcktsfärd till vid Ödet. 



LONA – magasinering och 
fördröjning

• Start 2018

• Förlängt 3 gånger, kommer bli 4.

• 900 000 kr 

• 2 dagvattenlösningar  - Torshammar och (Österbro)

• 1 våtmark – Ödet, Avslag – överklagan

• Nu, letar nya möjligheter och alternativa åtgärder.



Årlig kalkning av sjöar, 
våtmarker & Vattendrag



Årlig kalkning av sjöar, 
våtmarker & Vattendrag



LOVA –
restaurering av våtmarker

• Våtmarker har anlagts i 
kommunen sedan -90 talet

• Följa upp och inventera 
våtmarkerna 

• Finns ett behov av förbättring 
eller restaurering för att få en 
optimal funktion?

• Plan för eventuell restaurering 
och förbättring. 

• Mints 3, åtgärdas



LONA 
Pollineringsprojekt

3 år, 2022 -2024

Information till allmänheten 
Instagram
Facebook
Kommunens hemsida

Kommunal mark 
Omställning till ängar

Klippning med uppsamlare

Samverkan med privatpersoner och företag

# torsåssurar

Robotgräsklippar uppror ☺



Hållbarhetsveckan

Hållbarhetsveckan 2022 17-25 september, i samverkan med 
Nybro och Emmaboda.

17/9-Inspirationsresa med buss till Svartbäcksmåla 
och centrala Nybro – fokus pollineringsåtgärder

21/9 – planerar för mini-bioblitz
(inventeringen av växter och djur under längre tid 
under dygnet, Vid ödet.

Planerar för omställning av 1-2 trädgårdar, vad 
kan man göra och hur  när man har en liten trädgård.

fröutdelning mm.



LOVA fortsätt LEVA
Lokalt engagemang för vatten

• Fortsättning på LOVA – LEVA

• Samarbetsprojekt i Kalmarsundkommissionen

• 5 kommuner

• Fokus på åtgärder inom markavvattningsföretag. 
”minivattenråd”

• Riktat mot lantbrukare.

• Projektledare – Jan Wågesjö 
Hushållningssällskapet (LRF)

• Kommunens uppgift – hitta markägare, 
förmedla kontakter



Triss i våtmarker – 3 våtmarker i 
3 kommuner

• Mönsterås, Kalmar och Torsås

• Projektet innefattar planering och 
projektering av sex våtmarker varav minst tre 
ska genomföras inom projektets finansiering 
och tidsplan. 

• Målet är att i varje kommun anlägga, 
återskapa eller restaurera en våtmark samt 
projektera ytterligare en som helst återfinns i 
samma avrinningsområde. 



LONA – Blågrön plan med naturbaserade 
lösningar

• Samverkan med Torsnet

• Konsult ska ta fram en blå-grön plan för naturbaserade 
lösningar för vattenhantering i tätorterna.

• Planen kan ligga till grund för framtida exploatering så att 
naturbaserade lösningar implementeras vid exploatering 
och förtätning av tätorten så att man gör rätt från början 
och på så sätt minskar kostnaderna på sikt. Åtgärderna ska 
även bidra till att balansera vattenflöden och därmed vara 
ett skydda mot översvämning och torka.



LOVA –
Vattenhållande och 
fosforreducerande 

åtgärder • LONA – Fastlycke våtmark

• LONA – Återväta Hallasjö

• LONA – Våtmark Törnemåla

• KMG  – Våtmark Brinkaström

Våtmarker 2,5 ha
Varav 1 ha med bevattning

Forforfällor 6 st
Dikesproppar i skogen
Strukturkalkning av jordbruksmark
Möten, fältvandringar m.m.



Vattenrådet

• Samråd  förbifart Bergkvara 7/5-10/6, allt underlag på 
Trafikverkets hemsida.

• Biotopvård 6 augusti, start 9:00, ev även 7/8.

• Höstbål 31/8 start 19:00, Bålet tänds 20:30

• Hålbarhetsveckan v 38
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