Minnesanteckningar 150306 Mörbylånga, Färjestaden
Kalmarsundskommissionens deltagande i Östersjö initiativets LIFE ansökan

Anna informerade om ÖI:s process där HaV är intresserade av att medfinansiera gruppen för att söka ett
större långsiktigt projekt där ÖI:s fem huvudaktörer ska kunna sprida information om sin verksamhet och
lära andra kommuner att arbeta lika hårt med kustmiljöfrågor som dessa kommuner. ÖI själva har som
syfte att kunna fortsätta och intensifiera sina egna projekt och kunna arbeta ännu hårdare för rening av
Östersjön och vill kunna nyttja så stor del som möjligt av finansieringen till utökning och uppskalning av
befintliga projekt. 150 000 kr har erhållits där IVL som är vårt part tillsammans med Bo Lindholm kommer
att skriva en ansökan med hjälp ifrån oss. Siktet är i dag inställt på ett LIFE projekt alternativt LIFE integrated. I dagsläget handlar det om ca 2 miljoner per part under en tioårsperiod. För KSKs del har kommissionen traditionellt framträtt med musselodlingsprojekt men även visat på den bredd av åtgärder som görs
inom kommissionen. I ÖI:s framtida ansökan blir därför upplägget det samma, fokus på musselodling men
med en tydlig koppling till den bredd av projekt som utförs inom ramen för KSK. För att få LIFE medel
måste alla partner anstränga sig ytterst för att spetsa sina projekt och visa på innovationskraften i dem.
Tanken är även att medel ska kunna bistå KSK:s övergripande arbete och på ett enklare sätt kunna lyfta in
forskning alt näringsliv inom projekten.
På mötet påminde flera i gruppen att alla kommuner inte arbetar med storskalig musselodling och det
förtydligades att det inte är bara till detta medlen kan användas. Som ett medskick till kommande ansökningsprocess ville gruppen se en pott pengar som destineras till att just kunna nyttja den kunskap som
finns från de andra kommunerna och starta upp liknande projekt hos oss inom ex biogasprojekt från alger,
småskalig hållbart fiske etc.

Möten under våren

Gruppen beslöt att man ville öka kontaktytorna där man lär av varandra internt i Kalmarsundskommissionen och kan inspireras från sina grannkommuner och lära av framgångsfaktorer och varna för fallgropar.
Den 11 maj 10-15 träffas vi därför i Mönsterås för att laget runt presentera våra pågående, avslutade eller
kommande projekt som vi tror de andra vill lära sig mer om. Tidigare har KSK arbetat med olika arbetsgrupper där aktörer som arbetat med liknande saker kunnat mötas efter intresse vilket mötet ansåg skulle
återupptas. Möjliga temagrupper skulle vara
• Åtgärder inom lantbruk
• Våtmarker (kan ev ingå i ovanstående)
• Musselodlingar (finns befintlig grupp)
• Vattenråd
• VA-grupp
• Åtgärder till havs/båtturism
Mötet eftersökte även en generell utbildning inom offentlig upphandling vilket KSK samordnaren undersöker om Kalmar kommun skulle kunna hålla i under året.
KSK arbetsgrupp beslutades även att träffas via webbmöte den 18/3 kl 10-12 för att kunna bolla tankar
inför vattenmyndighetens åtgärdsremiss som inom kort ska besvaras. (se länk i tidigare mail)

Förberedelse inför styrgruppsmöte- Näringslivsperspektiv

För att fånga nya strömningar inom bidragsvärlden men även för att få långsiktig finansiering på åtgärdsarbetet finns möjlighet inom ramen för årets verksamhetsplan att fånga in näringslivsperspektivet i Kalmarsundskommissionens verksamhet. Många av de åtgärder som utförs inom KSK skulle på sikt kunna gå
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att hitta lönsamhet i så begreppet blå tillväxt blir verklighet där åtgärder för att förbättra östersjön kan gå
runt eller till och med bli lönsamma. Som exempel kan nämnas musselodling, Gamlebyvikens bevattningsprojekt eller skörd av marina substrat. Vissa av projekten ligger långt ifrån lönsamhet så länge inget värde
sätts på ekosystemnyttan men det är genom att driva projekten och slimma projekten vi kan komma närmare målet med självfinansierade åtgärder. För att uppnå detta är ett led att väva in näringslivsperspektivet i Kalmarsundskommissionens verksamhet. Mötet föreslog att ett sätt var att bilda en referensgrupp
som kan ge input i frågorna och i intressanta fall kopplas till olika projekt. Sommarens kustmiljöturné förslogs även ha ett tydligt näringslivs/blå tillväxt perspektiv. Intressanta kan ex vara följande.
• Sustainable sweden south east
• Vattenbrukscentrum sydöst
• UNG företagsamhet
• LRF (utveckla dagens deltagande)
• Kalmar science park
• Kalmarsundspromotion
• OKG (tidigare intresserade av att sponsra)
• Södra cell
• Cementa
• Xylem
Exakt utformning av hur näringslivets perspektiv ska representeras i KSK bör tas fram till politikermötet
den 28 april och kommer stämmas av via mail.

Framtida projekt?

Regionförbundet har tidigare stöttat framväxten av en innovationsmiljö för hållbart byggande i Småland, "Smart
Housing (Vinnväxt/Vinnova). Vinnova ger ett stöd under en tioårsperiod för att skapa en bestående forsknings/innovationsmiljö. Regionförbundet undersöker nu, tillsammans med Linnéuniversitetet, Vattenmyndigheten och
Sustainable Sweden Southeast, förutsättningarna för att skapa en innovationsmiljö inom vattenområdet. Inledningsvis har en utredning gjorts för att kartlägga bl.a. kompetenser och verksamheter inom vattenområdet i regionen. En
första kontakt med Vinnova tas i slutet av mars. (västervik noterar att ex deras omfattande projekt inte har ingått i
kunskapsinsamlingsfasen).

KSK följer intresserat processen och räknar med att bli en betydande part i detta arbete framgent beroende på hur det utvecklas. KSK tror på idén och önskar vara del i denna process framåt.

Sommarens kustmiljöturné

Den årliga sommarturnén för Kalmarsundskommissionen ändrar riktning från ursprungligt koncept med en
uppföljning av Base Camp i Västervik till att istället förläggas på Kalmarsundspromotions hållbarhetsdagar.
Detta pga av sjukskrivningar för nyckelaktörer inom Baltic sea action grupp och mötet ansåg att det fanns
fördelar att istället knyta an sig till befintligt evenemang och samarbeta för större spridning etc. Något
alternativt förslag gavs inte varför mötet godkände att samordnaren fortsätter arbetet med sommarens
kustmiljöturné tillsammans med aktörer kring hållbarhetsdagarna. Gruppen ska löpande få insikt kring
planeringen och kunna komma med inspel om inriktningen. Följande medskick med förslag på tema och
publikinriktning gavs:
• Båtliv-tema om hållbart båtliv och turism
• Torsås senaste konferens med en aktiv del med utförande åtgärder har uppskattats och skulle
kunna återanvändas
• Hållbart turism med inriktning att hitta finansiering och bemanning till åtgärder
• INTE bara mussel-tema
• Möjlighet att nyttja LNU fartyg för testutflykt för allmänheten?
• Fallstudie Kårehamn, bojen, LNU,kopplat till havsvindkraft, ytterligare möjlighet till havsbaserad
utflykt som kan samannonseras samma dag?
• Tydligt näringslivs/blå tillväxt perspektiv
• Ta ställning vilka vi riktar oss mot, ska ex ideella ha möjlighet att bussas från Västervik etc.?
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