Minnesanteckningar Kalmarsundskommissionens styrgrupp 160512
Närvarande: Gun Lindberg, Hållbarhetsstrateg, Västervik, Hans Sabelström , politiker, Mörbylånga, Roland
Åkesson KSO, Mönsterås, Annelie Nielsen, miljöchef, Mönsterås Olof Johansson ordförande, Henrik Bokor,
KSO, Torsås , Ewa Jansson, Miljöchef, Kalmar, Karin Löfström, hållbarhetsstrateg, Kalmar och Anna Thore,
kalmarsundskommissionen

•
•

Mönsterås hälsar välkomna och informerar om platsen vi är på samt sitt vattenarbete
Laget runt- alla berättar om vad som är på gång i kommunerna.

Torka på Öland: Det är flera kommuner som kör över vatten till Öland. Mörbylånga tittar på flera
lösningar, men i detta skede är de flesta tekniska lösningar så som ledningar från Kalmar och avsaltning. Detta har att göra med den krisartade situation som nu råder. Det vore bra om man samtidigt
kunde påbörja ett långsiktigt arbete som även tittar på att hålla kvar vattnet på land och jobbar med
beteendeförändringar. Beslut: Det beslutades att sekretariatet ska anordna en träff mellan KSK arbetsgrupp och länsstyrelsen för att samordna om det finns områden där man kan samarbete. T.ex.
skulle kanske KSK kunna söka större projekt kring just att hålla kvar vatten på land men med vinklingen dricksvatten. Det kan också handla om att samordna information och kanske även förbud mellan kommunerna.
Muddring: En annan fråga som diskuterades var sedimenthantering. Kalmar har en ansökan inne om ett större EU- projekt där man ska ”skörda sediment” på ett varsamt sätt
och där man ska få användbara slutprodukter. Detta kan vara intressant för flera andra
kommuner och speciellt intressant att gifta samman med Oskarshamns saneringsarbete.
Race for the Baltic- 7 kommuner runt Östersjön är utvalda att vara ”front runners”. KSK räknas i
detta sammanhang som en kommun. Under ett år får kommunerna tillgång till en panel av experter
som kan hjälpa till med de frågeställningar som de 7 kommunerna står inför. Det är alltså upp till varje
kommun/KSK att själv sätta agendan. Projektet ska mynna ut i en ny handlingsplan för KSK. En kortare workshop kring KSK vision och syfte gjordes och resultatet av den workshopen presenteras i ett
separat dokument. Resultatet kommer att integreras i ”hemläxan” från Race for the Baltic.
Havsplanering- GL föredragande. Det finns nya lagkrav på planering av kust- och havsvatten. Planeringen ska in i ÖP:n. Hav- och Vattenmyndigheten har avsatt ”Kompis”- pengar som ger 50 % bidrag
till planering. Kust kommunerna i Östergötland och Kalmar län har gått samman och söker ett gemensamt projekt (utan Kalmar). De pengarna kommer att räcka till en heltidstjänst som kan leda arbetet. Ansökan ska in i juni och projektet kommer att pågå i 2 år. Närvarande vid mötet vill eha mer information vilket har tillförts på mailen från AT och Kristin Bertilius i Borgholms kommun.
Sommar event- 2 juni är KSK officiella kustvattenturné i Västervik. Studiebesök i Gamlebyviken och
samtal med Race for the Baltic. Bra om så många som möjligt från styrgruppen kan medverka. Anmälningar till GL.
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31 augusti är det hållbarhetssafari i Kalmar. En resa på tema näringsämnen- mat
och vatten. Resan avslutas med filmvisning av Folke Rydén. Anmälan senast 23
augusti på www.kalmar.se/miljo
På hållbnarhetsveckan eller annan lämplig tidpunkt kommer lobbymötet om att få
upp näringsämnen från hav till land hållas. Svårt att få inbjudna ministrar att delta.
Eventuellt kommer ett annat upplägg ordnas. AT återkommer.
16 september är det Skogens vatten i Torsås. Talare är bland annat Lena Ek och
det kommer att innehålla både teori och praktik.
27 september är KSK inbjudna att ta del i invigningen av Oskarshamns hamnsanering. De finns två lediga platser för de som vill vara med på middagen. Hör i så
fall av er till AT.

Resultat workshop Race for the Baltic 160512

Syfte
Miljömål- en god vattenstatus.
Driva samarbete kring kustmiljö, vatten och Östersjöfrågor.
Åtgärder i samverkan för hög jordbruksproduktion och vattenmiljö.
Samla krafter som gör saker tillsammans.
Bryta en felinriktning kring Östersjön.
Pay-back time.
Miljöskulden.
Inspirera och samordna små handfasta projekt och även större.
Samordna inspirera till insatser för bättre/levande kustvatten.
Långsiktighet för hållbar livsmiljö.

Vision
Fisk och fiske i Östersjön.
Rent/levande kustvatten och hav.
Helhetssyn på frågan.
Från inland till kust runt hela Östersjön.
Kalmarsund har levande kustvatten och en god livsmiljö för boende och besökare.
God status lyckas med förebyggande arbete.
Ett gott liv i en livskraftig Östersjö.
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