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Minnesanteckningar Styrgrupp 161124
Närvarande: Bertil Lundgren Borgholm, Gun Lindberg Västervik, Johan Persson Kalmar, Anna Thore Sekreterare, Håkan
Lundgren LRF, Thomas Eidrup Kalmar, Cathrine Legrand LNU, Susanna Minnhagen Kalmar, Annelie Nielsen Mönsterås,
Elvira Laneborg Mörbylånga, Pernilla Landin Torsås, Eva Jansson Kalmar, Karin Löfström Kalmar (sekreterare), i slutet
på mötet Renate Foks Kalmar.

1. Johan Persson hälsar välkomna- här nämndes utmaningen att hålla vattnet kvar på land,
både ur övergödningssynpunkt och vattenförsörjning. Att vi måste fortsätta jobba för att
man ska kunna få betalt för miljönyttan, få pengar för att jobba förebyggande och göra
kompensationsåtgärder.
2. Presentationsrunda – alla deltagare presenterade sig
3. Uppföljning året som gått- fokus 2016 har legat på att genom Race for the Baltic ta fram
en handlingsplan för hur vi ska nå att ta vår del av Baltic Sea Action Plan (BSAP). De tre
områdena som handlingsplanen fokuserar på är: 1. Stoppa näringen på land. 2. Återför
näringen från havet till land. 3. Informationsspridning och kunskapshöjning.
Under året har flera kustmiljöturnéer gjorts: Hållbarhetssafari i Kalmar med fokus på näringsämnenas kretslopp, Skogens vatten i Torsås, Race for the Baltic workshop i Västervik.
Medverkan av Kalmarsundskommissionen (KSK) var inplanerad i Oskarshamn under deras
hamninvigning, men KSK var tvungna att tacka nej.
Ett expertmöte om att få betalt för miljönyttan var inplanerat 1/9, men på grund av ministerbyte så ställdes det in.
KSK var med i Almedalen tillsammans med flera universitet och institut i vad som kallats
Östersjöveckan. Själva eventen under Almedalen kanske inte var så givande, men kontakterna med de andra aktörerna gjorde det värt mödan.
ÖstersjöInitiativet (ÖI) har inte fått sin EU-ansökan beviljad och ligger under den tiden i
vila. Dock är flera av medlemmarna i ÖI med i Race for the Baltic, så en kontakt är ändå
upprätthållen.

4.
5.
6.
7.

Länsstyrelsen, Regionförbundet och KSK har kallat till ett möte 9/12 om att hålla kvar
grundvattnet i marken. Missförstånd har skett kring att det handlar om dricksvattenförsörjning och en risk finns att fel personer kommer. Sekretariatet ska be om att ett förtydligande skickas ut.
Information om RftB- GL presenterade Västerviks upplägg. Se bifogad presentation.
Val av ny ordförande- denna punkt utgick då nuvarande ordförande inte fanns på plats.
Dock finns ett förslag att Roland Åkesson tar över ordförandeskapet på vårens styrgruppsmöte.
Kalmar kommuns förslag för sekretariatet 2017 – här gällde oklarheter om förslaget och
sekretariatet får återkomma.
Verksamhetsplan 2017 –VP 2017 klubbades med ett tillägg: sekretariatet ska söka skrivarpengar för lämpliga gemensamma projekt.
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8. Information från vattenråden Sommarturné 2017 – RF delade ut ett informationsblad, se
bifogad fil. Vattenråden kommer att ta fram en representant som informerar vid varje
styrgruppsmöte. Representanten kan vara fast eller roterande, det får vattenråden själva
avgöra.
9. Övrigt –:
a. Algoland- CL presenterade forskningsorganisationen Algoland som är ett sammarbete mellan akademin och industrin. Man odlar alger med havsvatten som ger en
proteinrik slutprodukt. Sammarbetar i nuläget med dessa företag: Cementa, KSRR
och Kalmar Vatten. Forsknings projekt som är igång: Baltic Blue Growth-musslor
och alger som djurfoder. Blue Wetland- konsumenternas inställning- till att äta
kyckling som har ätit foder från Östersjön. Focus- digital plattform om kunskap
inom blå tillväxt. För mer information se bifogad film. Filmen kommer även att läggas ut på KSK hemsida.
b. LNU ska se ifall 2017 års kustmiljöturné kan vara i Algolands regi.
c. Åtgärdsplan- den 1/12 samlas alla vattendistrikt för att besluta om en ny åtgärdsplan. 14/12 ska den vara klar.
d. Det beslutades att ett nytt styrgruppsmöte ska sammankallas i början på 2017. På
agendan är hur åtgärdsplanen kommer att påverka oss samt om medlemstaxan i
KSK bör ändras.
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