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Mötet öppnas
Henrik Bokor inleder med att hälsa alla välkomna och berättar kort om Torsås och arbetet i kommunen för ”ett
gott liv i en livskraftig kommun”. Pernilla Landin berättar om helhetstänk kring vatten. Åtgärder som krävs är
magasinering och fördröjning av vatten, ökad näringsretention, ökad rekreation och biologisk mångfald. Dessa
parametrar beaktas exempelvis då våtmarker anläggs. Torsås arbetar aktivt för att bristfälliga avloppsanläggningar åtgärdas.
Pernilla berättar om ett projekt i Torsåsån genom Torsås samhälle. Här har ett antal åtgärder genomförts under
de senare åren med fokus på att Torsåsån är en tillgång för samhället. Genom att tillgängliggöra och anlägga
våtmarker, skapas många positiva effekter för samhällets invånare och belastningen på ån.
I Torsås startades ”Dennismodellen” 2016. Detta är ett projekt med Västervik och Dennis Wiström som inspiratör och hur de arbetar för att minska P-läckage från åkermark. Projektgruppen består av fyra personer varav
tre är aktiva lantbrukare i kommunen. I projektet har bland annat all offentlig data om täckdikning lagts samman i ett kartmaterial. SLU lerhaltsunderlag nyttjas också. Med lerhaltskartan och täckdikningskartan tas lämpliga områden fram för strukturkalkning och kompensationsåtgärder. Förslagen diskuteras med lantbrukarna.
Fram till 2017 har 45 ha åkermark planerats att strukturkalkas. På grund av vädret med en våt sommar och höst
har endast 22 ha strukturkalkats. Resterande 23 ha samt ytterligare 30 ha planeras att genomföras under 2018.
Under 2018 kommer även kompensationsåtgärder (cirka sju sedimentfällor) anläggas. Uppföljning har genomförts på de första fälten som strukturkalkades. Resultatet visar att marken är mer lättbrukad, men framför allt
visar testförsök att bränsleförbrukningen minskar i de strukturkalkade områdena med cirka 20 procent. Fortsatta tester och provtagningar kommer att göras under 2018.
Generellt räknar projektgruppen att den strukturkalkade marken torkar snabbare, ger mindre motstånd, längre
tidsfönster att bruka jorden, marken får bättre vattenhållande förmåga, möjlighet att odla andra växter samt lång
hållbarhet (> 15 år) och i bästa fall ökad skörd om arbetet blir rätt utfört. Framför allt hålls mer fosfor kvar i
åkermarken för grödan och mindre fosfor läcker ut till vattendragen och kustvattnet.
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Kommentar från föregående protokoll

Dialog angående fiske under vårleken och uppdaterade fisketillsyningsmän pågår med länsstyrelsen. Årets
kustmiljöturné var mycket lyckad och årets värdar - Algoland och inbjudna gäster var nöjda med arrangemanget.

Verksamhetsplan för 2018

Renate Foks summerade verksamhetsåret 2017 där exempel på aktiviteter har varit framtagande av ny webbplats, samlande och delande av information, höstbål, kustmiljöturné, Race for the Baltic - City Accelerator,
LOVA- möten samt lobby arbete.

Verksamhetsplanen 2018
Renate Foks presenterade verksamhetsplan 2018 där särskilt fokus ligger på att stimulera fler åtgärder, utföra
strategiskt arbete och färdigställa handlingsplaner, samt stärka lokal förankring. Förutom ordinarie aktiviteter är
exempel på tre gemensamma projekt musselfeed, vattenhållande åtgärder samt framtagande av en vattenrådsfilm.
Mötet diskuterade innehållet och medskick till VP är att:
 Koppla planen till de globala hållbarhetsmålen.
 Uttrycka vilja att delta i forskning och utbildning, stimulera lärande.
 Enklare dela arbetsmaterial och powerpoint via webbplats och intranet.
 Följa fördelning av nya medel på drygt halv miljard, uppvakta HaV och jordbruksverket. Johan och Roland bevakar nästa steg i lobbyarbetet där medel för återcirkulering av näring samt gemensamma projekt att behålla vatten i landskapet är prioriterade.
 Koppla VP även till livsmedelsstrategin, ska vi öka vår svenska matproduktion måste vi göra det utan
ökad påverkan på Östersjön, fokus att ta del av nya medlen för att klara det.
 Bjuda in Vattenmyndigheten återigen för ökat deltagande i KSK, särskilt i styrgruppens strategiska arbete.
 ERB 20 års firande, koppla KSK aktiviteter till detta.
 Undersöka möjligheter för större (LOVA) projekt för att kunna uppfylla våra mål i handlingsplanerna
och minimera det interna fosforläckaget genom tio stora musselodlingar i Kalmarsund.

Kustmiljöturné 2018
Flera förslag för kustmiljöturné framkom bland annat från Kalmars vattenråd, pågående projekt i Emån samt
Västervik. Flera kustmiljöturnéer är möjliga, till våren bestäms slutligt vilka evenemang som kommer gå av stapeln. Från styrgruppen önskas i år fokus på allmänheten och val av tidpunkt och program ska därför anpassas
till dessa. Renate Foks påminde om extra möjlighet att söka mindre medel för vattenråden för utåtriktad verksamhet.

Handlingsplaner
Arbetet med handlingsplaner som påbörjades inom Race for the Baltics verksamhet har fortgått med stöd från
Ecocom. Arbetet har försenats men ett förslag till material planeras tas fram och samrådas i kommunerna till
våren. När handlingsplanerna är färdiga och antagna i kommunerna kommer denna region vara unik som sammanställt vilka utsläpp respektive kommun har samt att det finns upprättade planer på hur utsläppen ska minimeras för att klara målen inom vattendirektivet/HELCOMSs mål. Detta bör uppmärksammas genom debattartikel och utmaningar till övriga kommuner/företag/regioner.

Engagemang från vattenråd och kustmiljögrupper

Renate Foks sammanfattade vattenrådens arbete, rapport bifogas protokollet.

Nästa gång

Datum meddelas senare i februari/mars. Värd för nästa möte är Borgholms kommun.
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