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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 FÖR
BRUATORPSÅN, GRISBÄCKEN OCH
BRÖMSEBÄCKENS VATTENRÅD.
2020 har varit ett konstigt år. Vi gick in i detta år med nytt hopp och ambitioner att jobba på med
åtgärder. Det var inte mycket som blev som vi planerat, men vi har lärt oss att hålla avstånd,
COVID 19, CORONA och att nyttja Nätet som kommunikationsmedel.
STYRELSEMÖTE & ÅRSMÖTE
Vattenrådet har genomfört 1 styrelsemöte och 1 årsmöte/föreningsstämma via TEAM. Fungerar
bra så länge okej uppkoppling finns. Vattenrådets styrelse har diskuterat och vi kommer troligen
att köra möjligheten att delta via TEAM även när vaccinationerna kommer i gång, då detta för en
del ökad tillgängligheten att delta.
HEMSIDA
Via samverkan har vattenrådet idag en hemsida som Kalmarsundskommissionen ansvarar för,
medan vårt vattenråd tillsammans med vattenråden i länet ansvarar för sina sidor. Hemsidan
sjösattes 1/1–2020 under året har små korrigeringar och inlägg gjorts. hemsideadress
https://bruatorpsan.vattenrad.se/. På grund av tidsbrist har arbetet med hemsidan utvecklats
först nu i januari – mars 2021.
PROJEKT, SEDIMENT SOM EN RESURS
En ansökan lämnades in om förlängd tid för detta projekt som skulle slutredovisats 2020. 202012-09 skrevs ett avtal under där projektet fick förlängning fram till 2021-12-31. VR motivering til
förlängning av projekttiden bestod framförallt i att berörd fastigheten har sålts och nu finns ny
fastighetsägare på plats. Inledande samtal har förts med ny ägare i slutet av november 2020.
denne var positiv, men skulle fundera lite mer. under våren 2021 dras detta projekt igång i sin
helhet.
PROJEKT ÄNGASKÄR & HOSSAN
Under oktober 2019 togs en plan fram med fokus på åtgärder för ökad fiskreproduktion vid
Ängaskär/Dalskär, Bergkvara. Idag finns en gäddfabrik längst in i Ängaskär. För att få denna att
fungera krävs idag mycket handpåläggning från sportfiskarna i kommunen. Målet var att arbeta
för att gäddan själv skulle ta sig in och ut och på naturlig väg nyttja området som en
barnkammare för gäddyngeln utan att massa manskraft krävs för att få till en naturlig gäddfabrik.
Detta arbete drar igång 2021, i vattenrådets och kommunens regi.
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HÖSTBÅL
Vattenrådet har som ambition att tillsammans med vattenråden i länet och Torsås kustmiljögrupp
genomföra höstbål varje år, sista lördagen i augusti kl 20:30. Grunden till höstbål är sedan
gammalt en tradition i de Baltiska staterna, Finland och norra Sverige. Ett uppsving fick denna
tradition när Åbo var Europas kulturhuvudstad 2011. Då de tog initiativ till att sprida traditionen.
Numer tänds bål runt vårt innanhav och Östersjöns miljö står i fokus.
I år valde vi att hålla höstbålet i Djursvik, då önskemål fanns att hålla höstbålet på ny och

inspirerande plats. Höstbålet genomfördes 29 augusti. I år hade vi fokus på årets aktiviteter med
temat ”Fisk och biotopvård, vad kan vi göra?”
Kvällen var blöt och kylig men trots detta var det 25 talet personer som dök upp och deltog i
föreläsningen som Ola Jonsson—Sennefjord höll i. Tipspromenad genomfördes under kvällen,
svarsfrekvensen var hög och många hade full pott. Med anledning av COVID-19 bjöd
vattenrådet inte på något ät eller drickbart.
TORSÅS KOMMUNS HÅLLBARHETSVECKAN.
Under Torsås kommuns hållbarhetsvecka planerades en Hållbarhetsresa. Med fokus på vatten
och miljöåtgärder, för 2: a året i rad. Med anledning av COVID -19 så bjöd vi in till ett platsbesök
i Norra Gullabo, där markägaren under våren och sommaren 2020 anlagt en våtmark via LONA
stöd på ca 0,8 ha. Syfte med åtgärden är att hålla kvar vatten i den skapade våt-marken bidrar den
till att fördröja uttorkning av Strömby å sommartid. Temat för kvällen var ”Från idé till handling
och möjlighet till stöd för anläggandet via LONA”. Sammanlagt deltog ett 15 tal personer vid
besöket.
LIFE CARPEWATER,
I september skrevs avsiktsförklaring och medfinansieringsintyg. Tillsammans med Kalmar
kommun lämnade en ansökan in till EU. Avslag inkom 5/3–2021. Projektet innebar att vi
samarbetar i små vattenråd i Lafsekullabäcken där dikningsföretagens representanter delar i
diskussion och framtagande av vattenhållande åtgärder.
LOVA FORTSÄTT LEVA
Ett LOVA projekt lämnades in 31/1–2021 med liknande upplägg och samverkan med
Mönsterås, Kalmar, Öland och Torsås kommun, men för åtgärdsområde Bruatorpsån.
LOVA FOSFORREDUCERANDE ÅTGÄRDER.
I januari 2020 lämnades en LOVA ansökan in till Länsstyrelsen. Projektnamnet är Vattenhållande
och fosforreducerande åtgärder inom Torsås kommun. Ett 4 årigt projekt med budget på ca 4,5
miljoner kronor. 17 juni 2020 inkom beslut att projektet beviljats. 7/1–2021 anställdes Johanna
Eriksson för att driva detta arbete framåt till 2023-12-31.
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FÖRBIFART BERGKVARA
I december genomförde trafikverket samråd inför ny sträckning av E22, rak över Grisbäckens
avrinningsområde. Vattenrådet skickad in skrivelse då samrådsunderlaget saknades för vatten.
Det gick att läsa i material som sändes till oss efteråt att de har hanterat vattnet i området med en
allmän rekommendation att hållas sig m möjligt från vattendrag samt ett konstaterande att
vattenvolymen är <1 m3 och därför behövs inga skyddsåtgärder genomföras.
Detta är en stor oro för oss, då vatten är en stor del i Torsås sydöstra kommundel.
TRISS I VÅTMARKER OCH KOMMUNER
Torsås kommun tillsammans med vattenrådet gick i en ansökan som Sveriges sportfiske- och
fiskevårdsförbund ansöker om. Detta är ett LONA projekt med projektnamn Blötare Kalmar län
– triss i våtmarker och kommuner som lämnades in 2020-12-01. Mönsterås, Kalmar och Torsås
kommun är med. Tanken är att anlägga minst en våtmark i respektive kommun. Projektet är 4
årigt. Beviljats mars 2021
SAMVERKAN, UTBILDNING, MM
Under året har flera webbföreläsningar genomförts. Ölandsvattenråd har haft föreläsning liksom
Ostkustens vattensamling. vi har även deltagit i Kalmarsundskommissionen arbete.
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