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Mötesprotokoll Styrgruppsmöte 2019-05-16 

Plats:  Västerviks kommunhus, Rådmannen  

Deltagare: 

Staffan Larsson  Borgholm Kommun 
Anna Thore    Kalmar kommun  
Renate Foks   Kalmar kommun 
Susanna Minnhagen   Kalmar kommun 
Martina Adiels Balk  Kalmar kommun 
Anders Johansson  Mönsterås kommun 
Bodil Liedberg Jönsson  Oskarshamns kommun 
Kjell-Åke Larsson  Västerviks kommun 
Gun Lindberg  Västerviks kommun 
Dennis Wiström   Västerviks kommun 
Anders Fröberg   Västerviks kommun 
Jakob Franzén  Västervik framåt 
Roger Gustavsson  Region Kalmar Län 
Håkan Gustafsson   Regionförbundet 

Mötet öppnas 

Anna Thore inledde mötet med att hälsa alla välkomna. 

Inledning Kalmarsundskommissionen 

Syftet med Kalmarsundskommissionen och dess organisation presenterades.  Kommissionens arbets-
sätt: 

 Lobbyarbete för att påverka den nationella politiken genom t ex debattartiklar 

 Tid, att ha anställda som arbetar för att få igenom åtgärder  

 Utbildning, sprida kunskap 

 Söka stöd, olika finansieringslösningar 

 Samverkan mellan olika aktörer 

Handlingsplaner och finansiering av åtgärder  

Internationella/nationella beting finns kring reducering av kväve och fosfor. Kalmarsundskommiss-
ionen har brutit ner dessa till våra kommuner i varsitt kommunspecifikt Excel-dokument som även 
presenterar statistik, baserat på schablonberäkningar, över redan vidtagna åtgärders reducering, plane-
rade åtgärder, schablon-kostnader för olika typer av planerade åtgärder och hur mycket av betinget i 
respektive kommun som återstår att planera åtgärder för. I dagsläget finns inte medel för att genom-
föra alla planerade åtgärder. Detta underlag är viktigt för att äska pengar i budgetdiskussioner och även 
vid ansökningar om externa medel. I tillägg till Excel-dokumentet har varje kommun fått förslag till 
struktur av en kommun-specifik handlingsplan som kan tas politiskt. Varje kommun bestämmer själv 
hur man vill använda dokumenten och gå vidare med arbetet. 
 
Under 2017-2018 söktes bidrag till vatten-åtgärder för cirka 48 MSEK för samtliga kommuner i kom-
missionen och till detta beviljades ca 10 milj. i medfinansiering ur kommunala budgetar. Det står ännu 
inte klart hur många av dessa ansökningar som beviljades, men det är bra att kommunerna i länet 
trycker på och faktiskt söker utlysta medel.   

http://www.kalmarsundskommissionen.se/
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Debattartikel DN och andra påverkansmöjligheter  

Kansliet fick i uppdrag från förra styrgruppsmötet var att skriva en debattartikel till DN om våra hand-
lingsplaner för att sprida arbetssättet till andra kommunen. Underlag för artikel är framtaget.  Styr-
gruppen bedömer att det fortfarande är aktuellt och beslutar tidsplan att publicera pressrelease i sam-
band med Almedalsveckan. Avsändare för artikel kommer att vara kommunstyrelseordföringar för 
Kalmarsundskommissionens medlemskommuner. Ordföringarna får artikeln för granskning och god-
kännande före utskick. 
 

Information från Vattenråden 

Renate Foks visar informationsfilm från vattenråden som beskriver rådens arbete. Totalt ingår 11 vat-
tenråd, från Västervik i norr till Torsås i söder.  
Plattformen, www.vattenorganisationer.se, där de flesta vattenråden samlat sina hemsidor läggs ner 
vilket gör att ny lösning måste tas fram. Vattenrådens budget räcker inte till att ha egna hemsidor. Re-
nate föreslår därför en gemensam lösning där kostnaden blir totalt 2.200 SEK per år för samtliga vat-
tenråd och denna kostnad kan då tas från kalmarsundskommissionens budget. Styrgruppen bifaller 
förslaget.  
 
Vindåns- och Storåns vattenråd läggs till även om de inte administreras från kommissionen. 

Tänkbara kandidater till ordförandeposten  

Då nuvarande ordförande, Roland Åkesson, valt att inte fortsätta sitt uppdrag behöver en ny kandidat 
tas fram. Styrgruppen ombeds fundera över kandidater och meddela dessa till Susanna Minnhagen för 
sammanställning. Val av ordförande sker under höstens styrgruppsmöte. Viktigt att kandidater har 
kontakter inom kommunpolitiken och ett regionalt nätverk.  Valberedning är kommissionens styr-
grupp. Frågan kommer även att tas upp av Johan Persson, Kalmar kommun, vid ett nätverksmöte för 
länets kommunstyrelseordföringar under slutet av maj.   

Gemensamma ansökningar och framtida samarbetsmöjligheter: 

Vattenhållande åtgärder– WETSCAPE, Västervik 
En förstudie för vattenhållande åtgärder genomfördes 2018. För mycket och för lite vatten i landskap-
et på grund av extremväder, morfologiskt förändrade vattendrag och utdikade våtmarksområden som 
minskar grundvattenbildningen. Vid en gemensam fältlunch efter avslutat möte visar Västerviks kom-
mun upp en genomförd åtgärd för fördröjande av vatten i landskapet. 

  
Projekt med LRF  

En åtgärdssamordnare, Jan Vågesjö, har anställts hos LRF i Kalmar på det kommungemensamma, 
2:åriga projektet ”Från strategi till åtgärd i Kamlar län”. Samordnaren ska verka för att åtgärdspengar 
från framför allt lantbruksprogrammet används på rätt sätt, samtidigt som han blir en länk mellan 
lantbrukare och myndigheter. 

 
Rejektvatten 
Borgholms kommun renar spillvatten för bevattning. En möjlighet att utjämna flöden efter behov.  
Kalmar kommun planerar för nytt reningsverk där utgående vatten ska kunna återföras till naturlig 
infiltration för dricksvattenbildning. Loftahammars golfbana i Västerviks kommun bevattnas med re-
nat vatten från Loftahammars ARV. 
Önskemål att bilda en temagrupp kring rejektvatten inom kommissionen. Var och en ombeds lämna 
aktuella namn på deltagare till Susanna Minhagen. 

http://www.kalmarsundskommissionen.se/
http://www.vattenorganisationer.se/
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Kustmiljöturné 2019 

2019 års kustmiljöturné hålls i Västerviks kommun runt månadsskiftet sept/okt. Det blir en busstur 
runt i kommunen med visningar av genomförda och planerade åtgärder. 

Resultat från Baltic Blue Growth-projektet 

Musselprojektet har omfattat 18 partners i många olika länder. Sex musselodlingar har följts och skör-
dats under tre år. 
 

Foderförsök, musselmjöl 
Kristin Bertilius, Borgholms kommun, presenterade via länk de två kycklingfoderförsök som gjort 
med musselmjöl framtaget från musselodlingarna i projektet. I försök ett var inblandningen av mus-
selmjöl i foder 5 %. Strukturen på fodret ledde till att det kletade fast på näbbar och fötter vilket åt-
gärdades med en inblandning av rapsolja. Kycklingarna uppskattade fodret och deras tillväxt var nor-
mal.  Texturen gjorde dock att detta inte skulle fungera i stor skala. En mer ”flakig” variant av mus-
selmjöl togs fram till försök två. I detta försök ökades musselmjölets inblandning till 10 %. Kyckling-
arna uppskattade även denna variant och tillväxten var normal. Dödligheten var högre än normalt på 
grund av mindre halt bakteriedödande medel i fodret.  
 

The submariner network 
Susanna Minnhagen föreslår ett medlemskap i Submariner network, https://www.submariner-
network.eu/  som arbetar för ett hållbart nyttjande av Östersjön, under ett år, för att se om det ger 
nytta för kommissionens arbete. Huvudskälet är att kunna delta i det nätverk av musselodlare i Öster-
sjön som byggts upp genom Baltic Blue Growth projektet, för att med internationella exempel och 
kunskapsunderlag som stöd kunna lobba gentemot svenska myndigheter för vissa små ändringar i den 
svenska tolkningen av EUs miljö- och livsmedelslagstiftning, som skulle kunna möjliggöra svenska 
musselodlingar i Östersjön rent ekonomiskt.  Kostnad 1.000 Euro/år. Styrgruppen godkänner önske-
målet.  

Nästa gång och avslutning 

Preliminärt förslag är 28 aug i samband med Kalmarsundsveckans vattendag i Kalmar. Sekretariatet 
kollar upp eventuella krockar med andra evenemang och återkommer. 
 
Mötet avslutas. 
 
 
Vid protokollet 
Martina Adiels Balk 
 
Justerat  
Susanna Minnhagen 
 
  
 

 

http://www.kalmarsundskommissionen.se/

