2015-04-28 Naturum, Västervik

Styrgruppsmöte 28 april 2015, Minnesanteckningar
Närvarande: Olof Johansson (ordf), Anna Thore sekretariat Kalmarsundskommissionen, Johan Persson (S) Kalmar kommun, Eva Jansson Kalmar kommun, Gun Lindberg Västervik, Bertil Lundgren
Borgholm, Akko Karlsson (MP) Regionförbundet, Karin Löfström Kalmar kommun (sekreterare),
Mats Hugosson (C) Västervik kommun, Sune Axelsson (S), Borgholm kommun, Carolina Stålebrant,
Västervik, Hans Sabelström (C), Mörbylånga, Tobias Faccini, Regionförbundet, Håkan Lundgren
(LRF), Maria Kaplling, Naturrum Västervik

1. Mats Hugosson (C) och Maria Kaplling (naturrum)hälsar välkomna till
Västervik och berättar om Naturrum och kommunens kustmiljöarbete.
2. Presentationsrunda.
3. Näringslivets deltagande i KSK
I verksamhetsplanen för 2015, punkt 1 står det:
”Under verksamhetsåret kommer arbetet inriktas på att knyta till oss näringslivsperspektivet i kommissionen.”
Sekretariatet har tagit fram tre företagskluster som skulle kunna vara
intressanta att knyta till sig; Sustainable Sweden South East, Vattenbruksforum sydost samt Västervik framåt. Det ger en bra spridning
mellan branscher samt en geografiskspridning.
Diskussionen som följde handlade om vad som är KSK grunduppdrag
samt fördelar och nackdelar med att ha med företag i styrgruppen.
Sammanfattningsvis tyckte gruppen att man kunde adjungera de tre föreslagna företagen om man först ser till att KSKs uppdrag är tydligt.
KSK är ett nätverk där alla kommuner själva bestämmer vilka projekt
man vill delta i och vilka man tackar nej till.
4 Sommarturné i samarbete med LNU och Kalmarsundsveckan i Kalmar
Pga sjukdom flyttas sommarturnén från planerade Base camp i Västervik istället till Kalmarsundspromotions Kalmarsundsvecka med hållbarhets tema. LNU och Kalmar kommun och KSK har påbörjat ett
sammarbete kring ett ”hållbarhetssafari” där man åker runt och tittar
på olika vattenåtgärder. Alla i KSK är välkomna att visa sina projekt;
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antingen på hållbarhetssafarit, under Kalmarsundspromotions föreläsningsserier eller på utställningsytor i samband med eventet.
Kalmarsundsveckan är 2-5 september. Hållbarhetssafarit är ännu inte
spikat, men det lutar åt den 3 OCH 5 september. Tanken är en bussturné med start från Kalmar ned till Hagbyhamn för föreläsningar och
musselsafari. Turnén riktar sig både till allmänheten och tjänstemän,
därför finns en tur på arbetstid och en utanför.
Om någon vill delta eller anordna anslutande turer från sin kommun så
ska de kontakta sekretariatet.
5 Regionförbundet, Smart water, vinnväxt, Tobias Faccini
Vinnväxt är ett bidrag som ges ut av Vinnova. Projekten är långa och
ger en kontinuerlig finansiering. I dessa projekt är huvudfokus att utveckla företag och innovationer i detta fall genom blå tillväxt där produkter som samtidigt gör miljönytta kan utvecklas. Smart water (namn
ej klubbat) siktar in sig på övergödning som tänkbart fokusområde,
men det är alltså företagens utveckling som ligger i fokus. Det kan då
innebära utveckling inom t.ex. biogas, musselodlingar, bevattningssystem och biogödsel. Kommunernas roll i detta kan vara att tillhandahålla test-labb miljöer för utvecklingsföretag. Ett utkast på regionenspotential ska skickas till Vinnova innan sommaren. I ansökan ska det
som är spetts i vår region lyftas, jämfört med andra regioner i Sverige.
2016 får man svar om projektet går vidare.
Synpunkter på att alla inom KSK inte blivit tillfrågade att komma med
input i förundersökningsarbetet lyftes fram. Regionförbundets vice
ordf gav som förslag att KSK skulle bli inbjuden till ett styrelsemöte
för att göra en dragning och aktualisera KSK hos styrelsens politiker.
6 Östersjö Initiativet (ÖI) pågående LIFE-ansökan
Havs- och vattenmyndigheten har varit tydliga med att KSK och ÖI
(där KSK ingår) är ett gott exempel som borde spridas nationellt. Därför har ÖI beslutat att lämna in en LIFE- ansökan där man ska vara en
plattform för utbildning och informationsspridning för övergödningsåtgärder. Ansökan skrivs tillsammans med IVL som kommer att vara
lead partner om projektet går igenom. Genom detta projekt så kan
pengar fås både till verksamhet och till kommunikation av det vi är bra
på. Tanken är att detta ska attrahera mer projektpengar framöver.
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7 Struktur KSK styrgrupp
Frågan har uppkommit om KSK styrgrupp behöver en tydligare struktur och beslutsgång.
Det beslutades att det som behövs är tydlighet i uppdrag och att KSK
är ett nätverk där alla kommuner själva bestämmer i vilka projekt de
vill vara med i eller inte. Det ska också vara tydligt att KSK inte kan
vara en projektägare, utan det är alltid en kommun som äger ett projekt. Sekretariatet ska göra ett förtydligande av uppdraget
8. LEADER
Västerviks, Oskarshamn och Mönsterås (kustlandet och astrid lindgrens hembygd)och Torsås (leader småland sydost) Leaderområden är
nu godkända men det verkar inte som att Kalmar/Öland får ett LEADER område. Undersökning pågår om lösning på problemet.
9. Water Call Group
Akko Karlsson sitter med i denna grupp som bland annat jobbar med
dagvattenhantering. Är ett arbete som kan vara bra att känna till.
10 Slutord
KSK ordförande höll några avslutande ord. Vecka 26 kommer Olof till
Kalmar och vill då gärna diskutera med sekretariatet hur man får loss
pengar som genererar verksamhet. Vi vet inte hur bra vi är och vi
måste bli bättre på att utnyttja det försprång som vi har mot andra
kommuner. Vi måste värna om synergierna vi får i vårt arbete genom
att flera kommuner drar åt samma håll samt bygga nya synergier med
andra aktörer, däribland företag.
Nästa möte kommer att vara i Borgholms regi i närheten av brofästet
19/11.

Kalmarsundskommissionen | Box 611 | 39126 Kalmar
www.kalmarsundskommissionen.se

3

Näringslivsrepresentation i Kalmarsundskommissionen
För att havet ska må bra måste ett omfattande åtgärdsarbete till för att rätta till gamla synder i
Östersjön och hindra nya från att tillkomma. Problemen är i dag så alvarliga att det inte räcker
med att bara strypa tillflöden av näringsämnena från land utan vi måste även titta på hur vi kan
återföra överskott av näring från havet tillbaka på land. Fosfor är en ändlig resurs och kväve är
energikrävande att fixera. Genom återförsel av näring från havet kan vi inte bara sluta kretsloppet
utan även spara våra resurser. All denna verksamhet kräver nytänk och nya metoder och tekniker.
Det är Kalmarsundskommissionens övertygelse att det är genom att satsa på att förbättra havet
som vi även kommer att kunna skapa nya arbeten och näringar kopplade till havet som resurs.
Det är så vi kan skala upp vårt åtgärdsarbete till full skala. Kalmarsundskommissionen vill därför
bredda sin verksamhet att även spänna över näringslivssfären där vi tror att nya företag kan bidra
med idéer som inte bara förbättrar havet utan även skapar arbete och nya produkter.
Redan idag finns verksamheter inom Kalmarsundskommissionen som på sikt kan bli lönsamma.
Exempelvis är många verksamheter inom kommissionen turistfrämjande genom att kust och
strandsträckor förbättras och ökar turistintresset för vår region men även genom nya grepp som
exempelvis gäddfabriker och musselodlingar. Projekten innebär värdefulla nytillskott för en
spirande naturturism. Andra exempel är bevattningsprojekt i Västervik där rening av inre vikar av
Kalmarsund på sikt kan bli lönsamma genom att vattnet kan användas för bevattning i
jordbruket. Musselodlingar som renar havet har även på sikt potential att bli lönsamma för odlare
genom att musselmjöl kan säljas som foder till ekologiska höns och fiskproducenter.
Kalmarsundskommissionen inkluderar följande tre representanter in i
Kalmarsundskommissionen för att bredda kommissionens kompetens med även
näringslivsperspektivet:
•

•

•

Sustainable sweden sout east
SSSE är ett affärsdrivande nätverk som är verksam i hela KSK område och har som syfte
att främja miljödriven affärsutveckling och export av energi- och miljöteknik. De driver
och samordnar nationella och internationella affärsprojekt inom energi- och
miljöteknikområdet.
Vattenbrukforum ost
VCO har som mål att öka företagsamhet och sysselsättning inom vattenbruksnäringen på
så väl landsbygd som urbana miljöer inom små och stora verksamheter med hållbar
inriktning. VCO ska också verka för integrerade lösningar av kustfiske, vattenbruk där
yrkesfiske/skärgårdsbrukare kan till exempel ha fiskodling/musselodling som
kompletterande verksamhet.
Västervik framåt
Verksamheten spänner över alla områden som är centrala för att skapa tillväxt –
näringsliv, besöksnäring, handelsplatsutveckling, företagsetableringar, inflyttarservice i
västervik.

Genom dessa tre verksamheter breddas KSK med både miljöteknikrepresentation,
vattenbruksverksamheter samt övergripande företagsutveckling inom en bred geografi. För att
hålla kommissionens medlemmar inom ett hanterbart omfång begränsas utökningen till dessa tre
aktörer. Tanken är att inom kommissionens projketverksamhet kan näringslivsrepresentanterna
underlätta att förmedla konkter så att fler projekt kan berikas med näringslivsperspektiv med
passande och intresserande partner. På sikt hoppas vi detta kan stärka den blå tillväxten i
regionen.
De kategorier som KSK arbetar inom och skulle kunna gynnas med näringslivsengagemang och
har potential till utveckling av nya produkter, metoder och teknikutveckling är:
Båtliv
Hållbara båt och bränsle alternativ
Båtbottentvättar
Latrintömning
Skörd av marina substrat
Biogas
Hållbar algskörd
Skörd av strandnära vass, utveckling av nya
maskiner och metoder som kan skörda
effektivt
Skogs-jord-lantbruk
Utveckling av effektivare metoder och
koncept som minskar närsaltsförluster

Enskilda avlopp
Ny teknik
Effektiva gemensamhetslösningar
Energi
Havsbaserad energiprouktion, ström eller
vågbaserad energi
Turism
Natursafari
Attraktiva stränder
Hållbart Fiske
Landbaserad fiskeolding med recirkulerande
system

Hållbarhetssafari/ kustvattenturné
Aktörer: Elin Lindehoff, Cathrine Legrand, Karin Löfström, Anna Thore, Jenny Holmgren,
Johann Malmström, Samuel Hylander

Bakgrund
KSK årliga kustvattenturné var planerad att förläggas i Västervik med samma
Base Camp koncept som i fjol. Samarbetsparten Baltic Sea Action Group har
dock inte kunnat medverka på grund av sjukdom och därför behövde evenemanget snabbt en ny värd. För arbetsgruppen presenterades därför förslaget
om att samförlägga turnén till ”Kalmarsundsveckan”. Det är Kalmarsundspromotion som för tredje året i rad anordnar hållbarhetsdagar i Almedals stil i Kalmarsundsområdet. Veckan är tänkt att spänna över hela regionen men har sin kärna i Kalmar. Fördelen med att samförlägga eventet är att
informationen blir enklare att sprida då Kalmarsundsveckan annonserar vår
aktivitet i sitt program. Under veckan finns fler hållbarhetsevent där människor
med intresse för frågorna rör sig och kan delta på fler aktiviteter. LNU har
visat intresse att samarbeta om en heldags aktivitet och ett koncept där två
bussturer anordnas i Kalmarområdet har arbetats fram. Tanken är att hålla
eventet under två dagar en vardag för elever och yrkesintressenter samt en
helgdag för allmänheten
Nedan följer planering anteckningar så långt planeringen kommit
Datum
3 september och 5 september.
Målgrupp
Studenter
Blivande studenter
Den intresserade allmänheten
Finansiärer (som ska se att vi är värda att satsa på)
Tjänstemän, företag som jobbar med vatten

Action Point: För att få med blivande studenter kommer hela regionens gymnasieskolor åkurs 1-2 att få inbjudan. I övrigt sprids informationen via kalmarsundspromotions annonsering, samt alla aktörers kontaktnät.
Ekonomi

Kansli och omvärld
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │karin.lofstrom_1@kalmar.se
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Kommunen: 6000kr + marknadsföringspengar

LNU: Rekryterings peng. Kommer kunna täcka busskostnaderna.
Kalmarsundskommissionen: Annas deltagande. Marknadsföring av veckan i
stort, där vår del är en del. Båtturen, fika
Förberedelser
Boka bussar
Båtar hos Janne Dyk
Fika
Action Points: KL ska ta fram offert för bussarna. AT ska kontakta Janne Dyk
för offert för hans medverkan + båtar. JM ska kontakta Maxi för ev. sponsring
av fika.
Marknadsföring
Finnas med under stadsfesten
Flyers
På våra respektive hemsidor
Tidningar?
Pressmedelande där journalister bjuds in

Action Points: KL ska prata med kommunens kommunikationsenhet för att
stå samman under stadsfesten. Ska dessutom ta fram ramen till en annons. Alla
ska till nästa möte ha sina rubriker färdiga så att annonsen är helt klar till Kalmarsund Promotions deadline 28 maj.
Administration
WSP har en enkel mall för anmälningar som vi kan använda
Först till kvarn vad det gäller platser
Erbjuda flera rutter, men endast med förbokningar. På det sättet kan vi exkludera vissa rutter
med dålig beläggning.
Action Point: Anna tar på sig att göra en bokningssida som vi sedan alla kan länka till.

Kostnader
Buss
Båt
Fika
Flyers
Plats på stadsfesten (KK)

Talare
LNU ansvarar för rutten dämmet/ Moskogen och Kalmarsundskommissionen
ansvarar för rutten musselodling. Se schemat nedan. Vad det gäller att få ner en
nationell talare så har vi ännu inte fått svar från Åsa Romson. AT har även
kontaktat Isabella Lövin. Zennström är ytterligare ett alternativ.
Action Point: Alla tyckte att idén att kunna visa en modell av reningsverket
vore intressant. JH ska undersöka möjligheterna att ta fram en till september.

Schema rutt ett (musselrutten)
09:30 Buss från Kalmar salen. I bussen en föreläsning?
10:00 Kommer fram till Janne Dyk
• Miljö och klimatminister Åsa Romson om vikten av ett
rent Östersjön
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10:30 – 12:30 På roterande schema (fika finns on the go):
• Åka ut med båt och titta på musselodlingarna
• Musslor som djurfoder – Susanna Minnhagen
• Hur mår Östersjön? – Cathrine Legrand
• Vad gör vi i länet för ett renare Östersjön? - Västervik
12:30- 13:00 Buss till Kalmarsalen
------------------------------------------------------------------------------------------------14:00 Buss från Kalmar salen. I bussen en föreläsning?
14:30 Kommer fram till Janne Dyk
Miljö och klimatminister Åsa Romson om vikten av ett rent Östersjön
15:00 – 17:00 På roterande schema (fika finns on the go):
• Åka ut med båt och titta på musselodlingarna
• Musslor som djurfoder – Susanna Minnhagen
• Hur mår Östersjön? – Cathrine Legrand
• Vad gör vi i länet för ett renare Östersjön? - Västervik
17:00 – 17:30 Buss till Kalmarsalen
Schema rutt två (dämmet och Moskogen)
09:30 Buss från Kalmarsalen
09:45 Kommer fram till Kalmar dämme
09:45-10:45 På roterande schema:
• Gäddfabrik och annan fiskvård
• Biologisk mångfald i en våtmark
• Hur renar man vatten? Dämmen och reningsverk KVAB
10:45 Buss till Moskogen
11:15- 12:15 På roterande schema (fika finns on the go):
• Algrening i lakvatten och rökgas- Elin Lindhoff
• Mysteriet med det gröna påsarna – KSRR (OBS! endast
tor)
12:15- 12:45 Buss till Kalmarsalen
------------------------------------------------------------------------------------------------13:30 Buss från Kalmarsalen
13:45 Kommer fram till Kalmar dämme
13:45- 14:45 På roterande schema:
• Gäddfabrik och annan fiskvård
• Biologisk mångfald i en våtmark
• Hur renar man vatten? Dämmen och reningsverk KVAB
14:45 Buss till Moskogen
15:15- 16:15 På roterande schema (fika finns on the go):
• Algrening i lakvatten och rökgas- Elin Lindhoff
• Mysteriet med det gröna påsarna – KSRR (OBS! endast
tor)
16:15-16:45 Buss till Kalmarsalen
Nästa möte: 5 maj kl 14:00 hos LNU

Kalmarsundskommissionen och lokala verkstad med
Musselodling!
Kalmarsundskommissionen är en åtgärdsmaskin där forskarnas nya idéer för en bättre Östersjö testas i
verkligheten. Kommissionen är uppbyggt på ett unikt nätverk av lokala aktörer som skapar förutsättningar
för att åtgärder ska kunna utföras. Samtidigt har kommissionen ett starkt ledarskap i form av högsta politiska ledning från hela Kalmarsund tillsammans med expertis från universitet och LRF, länsstyrelsen/vattenmyndigheten, regionförbundet och näringslivsrepresentanter. Tillsammans formas ett unikt
samarbete där kunskap från forskning överförs till verkligheten genom aktivt åtgärdsarbete som kan utföras av kommunerna tack vare ett aktivt föreningsnätverk. Det gemensamma målet om ett friskare Kalmarsund nås lättare genom samverkan och tillsammans kan konkreta åtgärder för närsaltsreduktion och förbättrad kustmiljö öka i allt från våtmarker, minskat närsaltsläckage från jordbruket till nya åtgärder så som
skörd av alger, vass och musslor för foder- eller biogasproduktion.
Kalmarsundskommissionen satsar på nya åtgärder som på sikt kan vara lönsamma genom att sundets resurser tas tillvara samtidigt som vattnet renas. Kommissionen ser stora möjligheter att på sikt arbeta fram
lönsamma näringssänkor för havet, men för att nå dit krävs nya metoder, ny teknik och slimmade processer. Kalmarsundskommissionen vill vara den plattform som behövs för att det ska bli en god affärsidé att
rädda Kalmarsund.
Det som gör Kalmarsundskommissionen unik är det starka underifrån engagemanget med
lokala nätverk med vatten- och markägare som bidrar med ytor där åtgärder kan testas i
verkligheten. När åtgärder för friskare vatten ska utföras krävs alltid att verksamheter inom
jordbruk, vattenbruk och markägare för att kunna utföra åtgärderna. Detta är ofta en stor
utmaning och flaskhals medan det i KSK alltid funnits villiga aktörer och markägare som är
lätta att finna inom de lokala nätverkens kontaktsfär. Det är därför KSK kan stoltsera med
sitt omfattande praktiska åtgärdsarbete där forskningsidéer omsätts i verkligheten och bidrar till ett friskare vatten.
KSK unikhet grundas på innovativa spetsåtgärder som kommer till stånd och kan utföras i verkligheten
genom kommissionens tydliga underifrån perspektiv. KSK vill medverka till att sprida sitt arbetsätt och
kunskap om best practice för nya och beprövade åtgärder för renare östersjö till andra regioner och kommuner.

Rädda Kalmarsund -en affärside
KSK arbetar med åtgärder för att stoppa näringsläckaget ut i Östersjön men i dag är problemen så alvarliga att även arbete med att återföra den näring som redan läckt ut behövs.
Näringen i haven är en resurs och KSK försöker på olika vis finna åtgärder som på sikt kan bli
lönsamma och samtidigt innebära en näringssänka för haven. För att bryta denna nya mark
krävs stöd till utveckling av processer, metoder och ny teknik. Exempelvis nyttjar en lantbrukar i dag ekosystemtjänster som det både ges bidrag för men också marknadsmässiga
vinster. På motsvarande sätt arbetar KSK för att bygga upp nya branscher som kan få bidrag
men även försäljningsbaserade intäkter för ex närsaltstjänster i havet. En lantbrukare klarar
idag inte marknadsmässighet om det inte vore för en gedigen utbyggd maskinpool med ny
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teknik och hög kunskap om metod och hantering. På sammavis vill KSK verka för att bygga
denna nya teknik, metod och kunskapsbank för nya havsbaserade verksamheter. För denna
uppbyggnad krävs externfinansiering för att få igång de olika affärs- och kustmiljöidéerna.
Musselodling
Kalmarsundskommissionen vill i detta projekt satsa på hållbar blå tillväxt genom musselodling för närsaltsbortförsel. KSK var först i Östersjön med att testa denna nya åtgärd för
att minska närsalter. I saltrika hav odlas musslor som humankonsumtion men Östersjöns
bräckta vatten innebär sämre levnadsvillkor för musslor vilket medför en halverad storlek.
Musselodling kan istället ske för näringsbortförsel genom skörd av musslor och därmed
bortförsel av biomassan försvinner den näring som byggts upp i musslorna när de under sin
uppväxt filtrerat vattnet efter föda. Studier som KSK bedrivet visar att musselodlingar kan
vara upp till fyra gånger effektivare än våtmarker per ha i rening av näringsämnen.
Kalmarsundskommissionens olika projekt inom musselodling har även visat vilka material
som lämpar sig bäst vid musselodling i Östersjön, kartläggning av optimala odlingsområden
har genomförts samt studier som visat att musselköttet innehåller mycket lite eller inga
farliga ämnen. Vidare projektmedel söks inom EU-projektet Baltic Blue Growth där fullskaliga musselodlingar ska testas.
KSK arbetar för att utveckla ett musselmjöl som kan användas som fisk eller hönsfoder.
Produkten skulle innebära ett helt kretsloppsbaserad foder till en annars näringstyngd verksamhet. Nyligen avslutade projekt på experiment nivå ( Aquabest, Baltic EcoMussel, Submariner) har även visat att musselodling kan återvinna näringsämnen och är lämpliga för att
ersätta fisk och sojabönsmjöl i animaliskt foder. Som i de flesta av KSK nya innovativa projekt behövs teknik och metodutveckling för att kunna slimma verksamheten så pass att den
går att göra lönsam. För att kunna få en konventionellt gångbar produkt vill KSK nu i samarbete med projektet Baltiv Blue Growth anlägga en demonstrationsanläggning i stor skala.
Projektet arbetar tätt med näringslivet både på produktionssidan med nya aktörer som ska
kunna anlägga musselodlingarna med en för Östersjön optimerad metod. Även aktörer på
fodersidan som ska kunna nyttja musselmjölet som foder är involverade som ex Lantmännen och Guldfågeln. Många frågor återstår att svara på för att gå från pilotnivå till fullskala i
hela kedjan från odling till foder som exempelvis sammansättning och kvalité och effekt av
musselmjöl som foder. Som ett slutresultat av projektet ska riktlinjer för optimerad odling
med kommersiell grund tas fram med input från hela partnerskalan från musselodling till
foder med samlade aspekter från miljöpåverkan, tekniska lösningar, foderindustrin, regelverk, näringssänka och dess värde i ekosystemnytta etc.
Plattform för hållbar blå tillväxt skulle vara ett optimalt paraply att samla och söka svar på
och sprida kunskap om denna typ av frågor. I steget från att gå till att nyttja en ekosystemtjänst som näringssänka till att få den lönsam och kunna skapa blå tillväxt krävs
stöd av teknikutvecklingen och arbetssättet. Först då kan KSK både skapa en åtgärd som
motverkar övergödningen men även genererar arbetstillfällen och lyckas med blå tillväxt.
KSK plattform för hållbar blå tillväxt har också som syfte att vara en kunskapsspridare för
att öka antalet kollegor som jobbar mot samma mål och kan låna kunskap av KSK för på
ett innovativt sätt arbeta för ett renare hav.
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Välkomna, Mats Hugosson (C) och Maria
Kaplling.
Presentationsrunda: Vad är KSK, Johan
Persson
Nya medlemmar, Anna Thore
Sommarturné, Anna Thore Bilaga 2
Regionförbundet, Smart water, vinnväxt,
Tobias Faccini
Östersjö Initiativet pågående LIFE-ansökan,
Anna Thore
Framtida formalitetskrav
Övrigt

Styrgruppsmöte 28 april 2015, Agenda

Konkreta åtgärder!

2007: Kalmarsundskommissionen

1997: föreningar började organisera sig för kustmiljövård,
Torsås kustmiljögrupp, mönsterås, slakmöre etc

• Konkret: Vi får EU- och statliga bidrag och genomför åtgärder
• Metoder: informationsspridning; Vi engagerar kommunpolitiker och
skapar medborgarengagemang
• Resultat: Lär av varandra, större effekter, billigare

Kalmarsundskommissionens styrka

0 kr

Allmänhetens intresse

1-2milj

Kustmiljögrupper

76 milj Kalmarsundskommis

??? Östersjö Initiativet

KSK evolutionstrappa

• LRF sydost
•Kustmiljöföreningar
•VATTENRÅD

Föreningar:

Ordförande Olof Johansson

• Regionförbundet
• Havsmiljöinstitutet
• Linnéuniversitetet

Andra viktiga aktörer:

• Västervik
• Oskarshamn
• Mönsterås
• Kalmar
• Torsås
• Borgholm
• Mörbylånga

Politiker och miljöchef el
liknande från :

Styrgrupp

Linneuniversitetet
LRF
Länsstyrelsen/vattenmyndigheten
Regionförbundet
Vattenråd/kustmiljöföreningar

Övriga viktiga aktörer:

Arbetsgrupp

Sekretariat:
WSP, Anna Thore

Tjänstemän från:
Västervik
Oskarshamn
Mönsterås
Kalmar
Torsås
Borgholm
Mörbylånga

Torsås

Emmaboda

Nybro
Mörbylånga

•
•
•
•

•

•
•

1 Åtgärdssamordnare
Miljöstationer för båtar (14 st
latrin, 3 tvätt)
Avlopp (starthjälp,
gemensamma
pilotanläggningar)
Lantbruk (våtmarker m m)
Musslor (skörd & odling)
Dagvatten (policy)
VA-planer

Under 2010 och 2011:
18 milj. i extern
finansiering

projekt 2010-2013:

Borgholm

Oskarsham

Kalmar

Mönsterås

Högsby

Hultsfred

Vimmerby

Västervik

Beviljade

