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Samverkansgruppsmöte 29 Okt 2015, minnesanteckningar
Tid: 9-15
Plats: Kalmar, WSP
Närvarande

Anna Carnelius, Anna Thore, Susanna Minnhagen, Eva Hammarström, Mattias Bjarsch Follin, Gun
Linberg, Anders Fröberg, Carina Pålsson, Pernilla Landin, Jens Nilsson, Jonas Nilsson

LOVA, inledning, Eva Hammarström

Eva Hamamrström inledde med genom gång av förutsättningarna för årets LOVA omgång (se bifogad ppt.)

Laget runt, idéer för nya projekt

Kalmar: Söker ur EHFF för fiskeodling dels för att finna intressenter och öka lokala kunskapen men
även söka för ev uppstart av odling om intresse finns hos privata aktörer. Miljökontoret arbetar vidare
på va-planen där en prioriteringordning för att rena dagvatten arbetats fram. På pilotnivå vill man testa
ett antal åtgärder för att magasinera vatten, svämplaner ex tvåstegsdiken. Medel kommer sökas ur miljöinvesteringar. Tidigare LIFE projekt är åter inlämnat ”Bada i malmfjärden” I samarbete med LNU
och teknikmarknad skulle lågflödesmuddring testas.
Mörbylånga: (ej på plats) har pågående biogasprojekt för optimal lokalisering samt hantering av gödsel med avseende på lagring, transport samt separering.
Västervik: Söker LOVA för Gammlebyviken 3, som är en förlägning och utveckling av projektet i bla
Loftaån, med kompletterande åtgärder i dikendiken, tvåstegsdiken, översvämningsområde vid överrum. Västervik vill även initiera biogasprojekt liknande Mörbylånga. Man har även lämnat in LIFE
ansökan för ett bevattningsprojekt från övergödda och närsaltshöga vikar, Dynestaviken, SLU är projektägare.
Torsås: Vill söka projekt liknande Västervik Gamlebyviken där agronom inspirerar lantbrukare till
åtgärder på fältnivå. Ett gemensamt LOVA projekt där varje kommun söker för utbildning och riktade
insatser mot lantbruakre diskuterades. Torsås kommer söka åtgärderna för förbättrad vattenkvalite ur
Miljöinvesteringar. Man vill ta ett helhetsgrepp på Grisbäcken (steg 2)och finna markägare och optimla
placeringar av tvåstegsdiken, strukturkalkning magasinfördröjning etc.
Mönsterås: Har pågående LOVA projekt med uppföljning av kustbäckar, habbetorpsböcken etc.
Även VA-planering pågår där policy är ute på remiss.
Länsstyrelsen: Kommer utvärdera resultat från båtbottentvätt innan vidareutveckling av denna typ av
projekt. Ibland anslås medel från HAV med kort varsel, länsstyrelsen efterlyser förslag som kan finnas
tillhands när dessa möjlighter dyker upp. I dagsläget finns SÅP-medel där exemplevis befintligt utvärderingsprojekt kring vårmarker ingår.
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Västervik initierade projekt kallat Inventera 1000 vikar kopplat till ”finn de områden som övergöder
havet mest”. Sörmland länsstyrelsen är nu projektägare och KSK arbetsgrupp beslöt att KSK ska anmäla intresse till projketet via Länsstyrelsen (Carina Pålsson). Kontaktperson är Anna Thore.
LNU: Joans tipsar att Baltic 2020 är underutnyttjat i vår region för ansökninagar inom levande kust.
Beslut fattades att titta närmare på detta efter årskiftet och undersöak möjligheterna för ett större
gemnsamt projekt där ex gamlebyviks projektet kan skalas upp till hela regionen (dennispaketet)
Havsmiljöinstitutets nod i kalmar är åter ifrågasatt och KSK beslöt att skriva ett intyg som stöder Jonas viktiga insatser inom KSK.
Regionförbundet: Waternets är ännu ej beslutat. Om intresse bland kommunerna finns av vidareutveckling av MOMENT med åtgärder inom dagvatten erbjuder sig regionförbundet att stötta ansökan,
partneruppbyggande och framtida projekt även om de ej är projektägare.
Arbetsgrupperna justerades (se bilaga)

Möjliga gemensamma projekt

De projekt som identifierades som intressanta att smaverka kring var
• Biogasprojekt, hantering av gödsel med avseende på separering, lagring och transporter
(webbmöte)
• ”Dennispaketet”* (webbmöte)
• Fiskodling på land med recirkulerande system (kalmar bjuder in brett)
*Dennispaketet siktar på att sprida Västerviks Gamlebyviks-projekt där agronom sökt upp lantbrukare
och initicierat åtgärder på fältnivå som både ökat produktionen och minskat närsaltläckaget. Med västerviks som förebild var Mönsterås, Västervik, Borgholm, Kalmar och Torsås intresserade. Webbmöte
för vidare utveckling bestämdes

Inför styrgruppsmöte

-

 Förtydligande KSK uppdrag, input
Diskussion fördes kring inlandskommunernas deltagande i kommissionen och inga förändringar
föreslogs utan övriga kommuner bjuds in i de projekt där samverkan med inlandet kan vara av intresse.
Vattenrådensmedverkan i styrgruppen diskuterades. Renate Foks som samordnar Kalmars vattenråd
ges i uppdrag att årligen samla länetsvattenråd. Vid dessa tillfällen kan en representant utses som bjuds
in att delta i styrgruppens möten för att representera de ideellas krafternas röst.
Vid nästa styrgruppsmöte ska utbildning hållas kring vattenfrågor

-

 Redovisning året som gått + verksamhetsplan 2016, input
Förslag på arbetsområden inför nästa år :
Kryssningsfartyg (Kjell Larsson, Fredrik Ahlgren, sjöfartshögskolan LNU nämndes som kontakter)
Miljögifter, lobby kring bidrag
Gemensamutvärdering/informationsspridning av latrintömningsprojekt
Möjlig påverkan på landsbygdsprogrammet, tolkning av medfinansiering etc
Lobbying kring system för bidrag för närsaltsåtervinning från havet.
Större gemensam ansökan till Baltic 2020 med ”dennispaket-inriktning”

-
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-

 Sommarturné, 2016, förslag
Västervik föreslog att sommarturnen förlades i västervik i år med fokus på uppvisning av åtgärder kring Gamlebyviken och de nya åtgärder som utförts sedan sist.
Torsås kustmiljögrupp kommer anordna konferens med bla Lena Ek hösten 2016
Fjolårets koncept med samarbete med LNU och hållbarhetsdagarna, denna gång med busstur
på Öland och koppling matproduktion och biogas har lagts fram som förslag från Kalamr och
LNU.

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

3

