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Anton Seinehed, politiks samordnare i Oskarshamn kommun hälsar alla välkomna och inleder med att
berätta om Oskarshamns engagemang i hamnsaneringen.
•

Punkten ”Biogasprojektet i Mönsterås” stryks, ska tas upp nästa gång istället.

Stöd till återcirkulera näring från havet till land. Info om ”den Danska modellen” och
förberedelser till Kustmiljöturné, 8 september.
•

•

•
•

Catherine Legrand är värd för Kalmarsundskommissionens årliga kustmiljöturné. På förmiddagen kommer studiebesök vid Moskogens nya algodling ordnas och på eftermiddagen kommer ett runda-bord-samtal hållas kring stöd för återcirkulering av näringsämnen. KSK har bjudit in experter och miljödepartementet för att få till samtal om det finns möjlighet att införa
bidrag när näringsämnen återcirkuleras från hav till land. Inför mötet krävs skarpa argument,
bra powerpoint och en lobbytext som samlar KSK önskemål kring detta. Anna får i uppdrag
att samla in fakta som sedan kommunikatören i sekretariatet layoutar och upprättar i dialog
med samverkansgrupp.
Inbjudna gäster är hittills miljödepartement, IVL och HaV. Även Bucht ska bjudas in. Övriga
bör övervägas om de behöver bjudas in då tiden är knapp och ju fler deltagare desto mindre
talutrymme.
Argumentationen bör vara teknikneutral och bidraget bör inte riktas endast till musselodling.
Susanna informerade om den ”Danska modellen” som fungerar på liknande sätt som handel i
utsläppsrätter (ETS). Diskussion om svårigheter med handel av fosfor och nitrat jämfört med
koldioxid. Exempel är fiskodling i Danmark, ta upp lika mycket P och N som man släpper ut.
Där betalar näringslivet själva för exempelvis en musselodling som fungerar som en övergödningssänka.
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•

Att göra: Anna ska ta fram fakta och kommunikatören Karin Holmåker sätter ihop material,
text och en powerpointpresentation inför expertmötet.

Landsbygdsprogrammet
Landsbygdsbidrag för våtmarker är kraftigt översökt där åtgärder för 25 miljoner kronor kommit in
men endast 13 miljoner för hela perioden har erhållits. 25 procent av de totala landsbygdsmedlen är
ännu inte fördelade och Roland och Johan får i uppdrag att skriva under en skrivelse till Miljödepartementet som Anna tar fram tillsammans med sekretariatet där framställan om förstärkt budget görs.
Att göra: Anna ska skicka utkast till brev till Johan och Roland för synpunkter. Brevet korrekturläses av sekretariatet och skickas därefter påskrivet till miljöminister och landsbygdsminister.
Fråga kom upp om övriga medel för att hålla vatten. Efter mötet har regeringen anslagit nya 200
miljoner kronor för åtgärder som långsiktigt ska kunna förstärka bildning av grundvatten som exempelvis våtmarker. MSB har även medel för att lindra klimatförändringar, mer info här:
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/Statsbidrag/

Info från sekretariatet:
Race for the Baltic – är ett nätverk där Kalmarsundskommissionen och Västervik ingår. Arbetet

har pågått under 2016 med att ta fram handlingsplaner för Kalmar och Västervik som kommer att
redovisas den 28 juni i Stockholm. Samverkansgruppen har arbetat med underlag till kommunala
handlingsplaner för minskad övergödning. KSK har handlat upp Alexander Eriksson från Ecocom,
som kommer stötta tjänstemännen i att färdigställa handlingsplanerna i alla kommuner. Sekretariatet
håller i kontakten med Alexander.

Hemsidan
•

•
•

Kalmarsundskommissionen.se har blivit hackad ett flertal gånger, uppdateringar fungerar dåligt
och sidan följer ingen tillgänglighetsstandard, därför vill KSKs sekretariat ändra upplägget.
Förslag presenterades där sidan ligger i samma system som Kalmar kommuns webbplats. Under en övergångsperiod kommer kommunens logga att synas men kommer kunna tas bort på
sikt. Adressen kalmarsundskommissionen.se kommer fortfarande fungera. Förslaget godkändes.
På intranätet Piren kan samverkansgruppmedlemmarna interagera och delar filer, med mera
med varandra.
För att kontakta sekretariatet kan man mejla till: info@kalmarsundskommissionen.se

Vattenförsörjande åtgärder
•

•

.

KSK har drivit att ett större projekt för att långsiktigt hålla vatten i landskapet ska startas. Projektet täcker en större del av vår region där området både har problematik kring näringsläckage, djur- och lantbruk är intensiva, är beläget kustnära samt har stor problematik med torka.
Länsstyrelsen och regionförbundet har uppvaktats under hösten 2016 och nu har ett nytt projekt startats där Västervik kommun är projektägare.
300 000 kr har tilldelats från LOVA och medfinansiering ska sökas hos regionalfonden. Regionförbundet kommer under hösten arbeta med uppstart av ett större projekt där projektmedel
ska sökas nationellt (direkt till regeringskansliet) eller från EU. I oktober ska ett underlag vara
klart.
Kalmarsundskommissionen | Box 611 | 39126 Kalmar
www.kalmarsundskommissionen.se

2

Fisketillsynen
•

Idag är fisket vid kusten fritt, med undantag för fiskeförbud under vårleken i större delen av
sundet för gädda och abborre. Dock fungerar fisketillsynen dåligt och fisket för husbehov
missbrukas ofta. Tillsynen sker på frivillig basis och utbildning och aktualisering av fisketillsyningsmännen behövs. Vissa områden borde vara fredade/skyddade.
• Att göra: Anneli kontaktar länsstyrelsens fiskeriråd. Tobias tar upp frågan i Havsplan-gruppen. Även Vattenråden ska kopplas in, via samverkansgruppen.

Övrigt
•
•
•
•
•
•

Kaliningrad har fått ett nytt reningsverk. Den gamla var Östersjöns största punktkälla av P och
N. Nu uppnår de Helcom-värden.
Västervik deltar i Östersjöutmaningen – ”5 vågor”, Åbo och Helsingfors.
Mats Hugosson lämnar kommissionen och tackar för sin tid i styrgruppen.
Information om ”Sveriges största miljöprojekt”, saneringen av Oskarshamns hamnbassäng.
Historik, fakta, mm. www.renhamn.se
TUFFO, matchmaking-dagar 19–20 september. Samverkan/samarbete.
Guidad båttur i hamnområdet. Såg muddringsbåtarna, anläggningar för sedimenthanteringen
mm.

Datum och nästa styrgruppmöte
•
•
•

26 augusti kustmiljöturné, Höstbål för Östersjön (olika platser)
8 september kustmiljöturné, Algoland/expertmöte
17 november kl. 10:00 styrgruppmöte i Kalmar
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15 juni 2017

- Att göra åtgärdsarbete lönsamt

Race for the Baltic

20170206 Workshop_Economic benefits.pptx

Draft—for discussion only
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• Plattform för ett ekonomiskt- och ekologiskt
hållbart hav
• Samlar näringsliv, innovatörer, entreprenörer
med offentligverksamhet och NGO för
gemensamma åtgärder

Race for the Baltic

Draft—for discussion only

Fokusgrupp: Kommuner
Kostnadseffektiva åtgärder
7 kommuner med som pionjärer
Mål 100 kommuner

20170206 Workshop_Economic benefits.pptx

•
•
•
•

City Accelerator
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20170206 Workshop_Economic benefits.pptx

• Underlag
• Handlingsplan
• Politiska beslut

Vad får man ut?

Draft—for discussion only
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20170206 Workshop_Economic benefits.pptx

Draft—for discussion only

• Nulägesanalys
• Kväve/fosfor belastning
• Näringar som påverkar och blir påverkadeekonomi
• Hur långt når vi med tagna beslut?
• Vad behövs för att nå hela vägen fram?
• Åtgärdstrappa
• Ställningstaganden

Vad ingår?
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20170206 Workshop_Economic benefits.pptx

Draft—for discussion only

• Början på ett större politiskt arbete
• Maten- dricksvattnet- Östersjön

Kalmar kommun
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20170206 Workshop_Economic benefits.pptx

Draft—for discussion only

• Medverkan i BSCA har ”satt Västervik på kartan” för lokala
åtgärder för minskad övergödning- vi har mandat att driva frågan vidare

påverkan, lärande och samverkan

• Värdefulla kontakter på nationell och internationell nivå- för

åtgärdsarbetet och prioriteringar på lokal nivå

• En politiskt förankrad Lokal åtgärdsplan för minskad
övergödning i kommunens kustvatten – viktigt för fortsatta

Västerviks kommun
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20170206 Workshop_Economic benefits.pptx

Draft—for discussion only

Arbetssätt:
• Ta del av Kalmar och Västerviks arbete.
• Ta del av handledning och konkret hjälp av sekretariatet i alla delar av
arbetet (extra resurs)
• Samverka på plattform Piren.
• Vid behov delta i workshop och skypemöten med RftB

Andra kommuner:
Presentera nulägesanalys och utkast handlingsplan november 2017?

Kalmar och Västervik: presentation av handlingsplaner, 28 juni 2017

2017 Verksamhetsplan - KSK verksamhet ska utvecklas…
strategiskt genom att verka för att varje kommun får en tydlig strategi i det
lokala åtgärds-arbetet

Hur går vi vidare?

7

20170206 Workshop_Economic benefits.pptx

Draft—for discussion only

8

Sekretariatet och arbetet 2017

Projektledare Vattenfördröjande åtgärder

Gun Lindberg

Stötta kommuner i att ta fram en handlingsplan enligt City Accellerator
modellen

Alexander Eriksson

Samordnare styrgruppmötena, kustmiljöturné Algoland

Anna Thore

Hemsidan, inter/extern kommunikation

Karin Holmåker

Uppföljning verksamhetsplan, möten samverkansgruppen, ansökningar,
kustmiljöturné Höstbål, vattenrådsfilmen, Race for the Baltic, mm

Renate Foks

Sekretariatet:

- Tagit fram arbetsordning, medfinansieringsavtal
- Styrgruppmöte 22 mars
- Samverkansgruppmöte och filmutbildning (vattenråd), 22
maj
- Skapat arbetsplattform (Piren)
- Uppdaterat och förnyat webbplatsen
www.kalmarsundskommissionen.se

Genomfört 2017:

Webbplats

Piren

-

Workshop vattenfördröjande åtgärder
Möten samverkansgrupp och styrgrupp (17 nov)
Möte kring LOVA ansökan och andra gemensamma finansiering
Olika arbetsgrupper har sina möten/utbyte
Presentera/marknadsföra vattenrådsfilmen

Race for the Baltic:
- Grand finale/presentation: 28 juni Kalmar och Västervik
- Stötta andra kommuner ta fram handlingsplan
- Workshop i Kalmar med Race for the Baltic

Kustmiljöturné:
- 27 augusti: Höstbål för Östersjön. Gemensam tema ”plast i havet”.
Samverkan mellan 5 vattenråd
- 8 september: Att ta upp näring från havet som en tjänst,
samverkan med Algoland.

Planerad 2017:

(VP2017)

Specifik 2017:
• Representera Kalmarsundskommissionen i Race for the Baltic Sea
City accelerator programmet.
• Stötta kommunerna för att varje kommun får en tydlig strategi i det
lokala åtgärds-arbetet
• Förnya Kalmarsundskommissionens hemsida.

• Möten för samordning och samsyn
• Fånga upp pågående aktiviteter och knyta ihop för uppföljning och
informationsspridning.
• Initiera och samordna kommunövergripande ansökningar med
externa finansieringsmöjligheter (2017: vattenfördröjande åtgärder
och LOVA)
• Arrangera en årlig ”kustmiljöturné” i samarbete med vattenråden.

Vad gör sekretariatet?

