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Agenda 

10:00 Inledning Kalmarsundskommissionen Anna Thore 

 

10:15 Handlingsplaner och finansiering av åtgärder Susanna Minnhagen 

 

10:30 Debattartikel DN och andra påverkansmöjligheter  

 

10:35 Kustmiljöturne 2019 Gun Lindberg 

 

10:40 Från Vattenråden Renate Foks 

 

10:50 Bensträckare 

 

11:00 Tänkbara kandidater till ordförandeposten Gun Lindberg 

 

11:10 Gemensamma ansökningar och framtida samarbetsmöjligheter: 

Vattenhållande åtgärder– WETSCAPE, + mer info i fält! Gun Lindberg 

Projekt med LRF: Håkan Lundgren 

Rejektvatten: Borgholm Staffan Larsson 

Nytt handlingsprogram för ER Baltic 2020-2022 – input behövs: Roger Gustavsson 

 

11:30 Kustmiljöturné 2019: Gun Lindberg 

 

11:40  Resultat från Baltic Blue Growth-projektet: Susanna Minnhagen 

 

11:55 Datum för nästa möte 

 

12:00 Lunch vid våtmarken Källsåker 

 



Kommunernas handlingsplaner för minskad 

övergödning 

Bakgrund: EUs vattendirektiv. Sverige har förbundit sig att 

minska utsläpp av fosfor och kväve till Östersjön 

 

 

Att minska utsläppen är ett samhällsansvar, eftersom vi alla 

bidragit till övergödningen.   

 

 

Syfte: Vad är ”kommunernas del”? Få koll på vilka utsläpp som 

sker, underlag för planering, prioritering och finansiering av 

åtgärder.  



Sedan 2010: Hur mycket är gjort och hur mycket är kvar?  

Åtgärdat Planerat Saknar plan 

Alla kustkommunerna i Kalmar län tillsammans: 

KVÄVE FOSFOR 

Betyder inte att det finns finansiering 

och/eller tillstånd! 
Åtgärdsbehov 



Per kommun: 

Snabba slutsatser: 

Västervik och Borgholm leder ”åtgärdsligan” 

Torsås har gjort ett gediget planeringsarbete! 

 



Status, handlingsplaner 

 

Handlingsplanerna är levande dokument, tänkta att användas som 

planeringsredskap och underlag för budgetarbete 

Varje kommun har fått exel-filer med kommunspecifika underlag och 

beräkningar samt schablon-kostnader för olika åtgärder  

 

Tjänstemännen i Samverkansgruppen har fått mallar för hur man kan skriva 

en handlingsplan, som kan tas politiskt 

 

Olika kommuner har kommit olika långt i att sammanställa sina befintliga 

planerings underlag 

 

 

Upp till var och en av kommunerna att bestämma hur man vill gå vidare! 



Nästa steg: 

• Budgetarbete-nu kan vi börja 
argumentera i effekt per krona! 

• Söka extern finansiering för åtgärder-
LOVA, LONA, EU mfl. 

• Utveckla vårt arbetssätt 
• Lobba politiskt för vissa regel-

förenklingar 
 

De åtgärder som har störst effekt till lägst kostnad ligger ofta på privat mark.  



Finansiering av åtgärder – ex från 2017-2018 

Sökt extern finansiering  48 000 000 
TOTALA projektbudgetar inkl. 
kommunernas medfinansiering 60 000 000 
Borgholms kommun 7.941.800 
Kalmar kommun 5.560.250 
Mönsterås kommun 135.000 
Oskarshamn (vattenråd) 26.000 
Torsås kommun 3.301.000 
Västerviks kommun 24.931.300 
Mörbylånga kommun 1.900.000 
Mörbylånga och Borgholms kommun 1.595.000 
LRF + flera kommuner 2.536.000 

Långt ifrån allt blir beviljat 

Medfinansiering krävs alltid 

Ansökningar tar mycket tid – men är en av Kalmarsundskommissionens styrkor! 

 



Debattartikel DN och andra påverkansmöjligheter 

Uppdrag från förra styrgruppsmötet: Skriva en debattartikel till DN om 

handlings-planerna 

 

 

Rubrik: ”Kommunerna bör ta sitt ansvar för att rädda Östersjön” 

 

Syfte: Öka medvetenheten hos andra kommuner, stärka kommunernas roll 

i åtgärdsarbetet 

 

Utkast finns för påseende 

 

 

Tidplan? mm 

 

Vem/vilka ska stå som avsändare?  

 



Kustmiljöturne 2019 

 



Från Vattenråden 



Tänkbara kandidater till ordförandeposten 

 

“Ordförande utses av styrgruppen på två år med möjlighet till omval på två år. 

Valberedning sker genom att sekretariatet i god tid före valet ställer förfrågan 

till medlemmarna i samverkansgruppen och styrgruppen att föreslå 

möjliga kandidater till posten” 

 
Beslut tas på nästa styrgruppsmöte 

 

Kriterier? 

 

Förslag? 

 

 

Ta med frågan hem, meddela kansliet era kandidatförslag 

 

 

 



Gemensamma ansökningar och framtida 

samarbetsmöjligheter: 

 
Vattenhållande åtgärder med EU-Life,  “WETSCAPE”  Gun Lindberg 

 

 

“Från strategi till åtgärd” med LRF    Håkan Lundgren 

 

 

Rejektvattens-projekt i Borgholm   Staffan Larsson 

 

 

Nytt handlingsprogram för ER Baltic 2020-2022 Roger Gustavsson 
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Resultat från Baltic Blue Growth 

St. Anna 

archipelag

o 

Vormsi 

island 

Coast of 

Kurzeme Kalmar 

sound 

Danish 

straight 

Kiel Bay 

Skyddad skärgård 

och öppet hav 

Lång-line odlingar 

och nätodlingar 
https://www.submariner-

network.eu/projects/balticbluegrowth 

Kristin Bertilius från Borgholms på Skype! 



Musselprojekt 2016-2019 

 

30 ton 

musslor  
från Kalmarsund 

 

Skickade 7 ton 
till 

musselmjöls-

fabrik 

 

Foderförsök 
med LNU och 

SLU 

 

50 kg kvar 
 



FODERFÖRSÖK - Kristin 



Affärsplaner: SE, DE, DK 
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Available at: 

• Potentiella marknader och 
prisnivåer 

 

• Investering och 
driftkostnader baserat på 
projektets odlingar 

 

• Nationella lagar 

 

• 3 olika strategier 

 

 

 

 



1. Musselmjöl som ersättare för fiskmjöl 

• Marknaden finns 

 

• Fabrik i pilotskala finns 

 

• Lagligt i alla länder 

 

• Svenska branschriktljer 
finns 

*http://www.vattenbrukscentrumost.se/sv/kont
akt 

 

Produktionskostnad  5-8 kr/kg 

Fodermussla 73 öre/kg 

balticbluegrowth.eu  |  

#BalticBlueGrowth 
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2. Musselodling som kompensationsåtgärd 

för utsläpp från fiskodling  
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• Lagligt i Danmark, 

diskuteras i Tyskland, 

Estland och Åland 

 

 

 
 

 

 

Ex MUSHOLM A/S: 

 

Årlig skörd av 360 ton musslor tar 

upp 3.6 ton kväve  

 

Möjliggör tillstånd för odling av 76 

ton regnbågslax per år 

 

Musslorna sälj med förlust, men   

fisken säljs till högt pris. 

 

Musslorna processas till fiskmat! 

 

 



3. Musselodling som åtgärd för att nå 

nationella miljömål 
 

• ”Blå fånggröda” 

 

• Åtgärd för att få upp gamla 
synder sk. 
internbelastningen 

 

• I linje med vattendirektivet  
men ej godkänt pga brist på 
riktlinjer (måste beslutas på 
nationell nivå) 

 

• Mariagerfjords kommune 
planerar pilotfall i Danmark 

 

 

 

 

 

 

balticbluegrowth.eu  |  

#BalticBlueGrowth 
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Mål: 

Skörd av 2000-2500 ton musslor per år 
 

• 112-170 ton kväve 

 

• Djurfoder (bulk) 

 

• Människoföda (mindre del) 

Investeringar: 

100* 100m musselnät 

€ 8 170 700 

Ex: Mariager Fjord  

Årlig förlust för operatören: 

1.9 million DKK 

 

8 heltidsjobb  plus 

transporter, process-

industri,  försäljning… 

Finansiering: 

Investeringslån från en grön fond 

Kommunen betalar  € 2.3/ kg kväve 

för kväverening och klarar därmed 

sitt mål för vattendirektivet! 



Kunder: 

• Kommuner som vill ta sin del av 

nationella utsläpp 

•  Ekologiska höns, kycklingar och 

grisar 

Musselodling på svenska östkusten 
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Per 

odling: 

130 

ton/år 

• -1300 kg N kväve/år 

• -130 kg P fosfor/år 

• +130 000 kg fodermussla/år 

Investering € 332 386 

72* 100 m odlingar 

Båt och skördare 

Priser: 

• Fodermussla 73 öre/kg 

• Kväveupptag 200 kr/kg 

• Fosforupptag 2700 kr/kg 

 

• 1 heltidsjobb  

• 2 säsongsarbetare 



Hur går vi vidare? 

• Finansieringssystem 
behövs! 

 

• Processteknik-
utveckling behövs 

 

• Möjlighet till 
marknad med större 
avkastning ex. 
matmusslor, soppa, 
buljong 

 



 

Foto: Anna Thore 



The SUBMARINER Network  
as facilitator for blue growth 

cooperation 



Mussels work group:  

Cooperation of Baltic Mussel Farmers 

 & Supporters 

 

Joint work on legislation & lobby for nutrient 

payment 

 

 Joint business planning for building 

cooperative approaches  

(equipment and supply to processing industry) 

 

Joint monitoring standards 



1 4 5 6 

Other SUBMARINER Working Groups 

Baltic Blue Biotech 

Alliance  

Aquaculture 

Alliance 

Blue Regions WG 

Mål: Att aktivt promota  innovativ och 

hållbar användning av marina 

resurser i Östersjöregionen 

 

Kansli: Berlin  

Kostnad: € 1000 /år  

 

Testa i ett år, sedan utvärdera? 



Datum för nästa möte? 

• enligt VP: I november 

 

eller 

 

• under Kalmarsundsveckan, 27/8-1/9? 

 

 



Lunch i fält med visning av vattenhållande åtgärder! 

Bild:  Västervikstidningen 


