2014-11-03 Bergkvara

Samverkansgruppsmöte 3 nov 2014, protokoll
Tid: 9:30-12:30
Plats: Bergkvara båtklubb, Dalskärsvägen 4, Bergkvara
1. EUs vattendirektiv: Ny åtgärds- och förvaltningsplan på remiss– hur
ser den ut?
Södra Östersjöns Vattenmyndighet har föreslagit ett åtgärdsprogram för kommuner och myndigheter perioden 2016-2021, för att Sverige ska leva upp till EUs vattendirektiv. Eva Hammarström redogjorde för vad detta innebär för oss kommuner. Åtgärdsprogrammet ligger nu
på remiss 1 nov 2014 – 30 april 2015. Nyheter är bl.a. att kommunerna ska åtgärda vägtrummor som utgör vandringshinder för fisk i det kommunala vägnätet och att kommunerna behöver vidta mer innovativa åtgärder för att minska närsaltsbelastningen till Östersjön i de fall där
bättre avloppsrening, åtgärdande av enskilda avlopp och åtgärder inom jordbruket redan är
gjort eller inte fungerar.

2. Kalmarsundskommissionen verksamhetsredovisning 2014
På grund av tidsbrist ströks denna punkt från dagordningen

3. Möjlighet till nya, fleråriga LOVA-projekt! Eva Hammarström, Länsstyrelsen i Kalmar

Eva Hammarström presenterade framtida möjligheter till LOVA (lokala vattenvårdsbidrag)
och hur vi jobbar strategiskt med LOVA i länet. Förra perioden 2009-14 inkom totalt 77 ansökningar till Länsstyrelsen, varav 54 bevijades LOVA-medel. Ca 28,5 miljoner, vilket innebar
åtgärder för ca 57 miljoner! Just nu pågår ansökningsperiod 2014, okt-30 nov men vi vet ännu
inte hur stort belopp i LOVA-potten på totalt 75 milj per år som Kalmar län får att disponera.
Däremot är det åter öppet för fleråriga projekt, Länsstyrelsen kommer att kunna bevilja 2- och
även 3-åriga projekt om det är motiverat. Från Länsstyrelsens sida ser man gärna ansökningar
inte bara för åtgärds-genomförande, utan även planering och uppföljning av åtgärder. Gärna
också projekt som genomförs i samarbete med vattenråd. Fortsatt gäller dock att man måste
kunna redogöra för faktiska, eller enligt schablon beräknade framtida effekter av miskat kväveoch fosforutsläpp.

•
•

Susanna Minnhagen ställde frågan vilka kommuner som eventuellt skulle vara intresserade av
att delta i LOVA-ansökningar över kommungränserna:
Planer för vattenrådens åtgärdsarbete? Kalmar och Borgholm anmälde intesse
LOVA ansökan om musselodlingsprojekt som en medfinansiering till åtgärderna inom EUsatsningen Baltic blue growth? Mönsterås och Västervik och Kalmar anmälde intresse, Borgholm och Kalmar är redan med.
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4. Kalmarsundskommissionens VP 2015

Anna Thore och Susanna Minnhagen presenterade ett förslag till verksamhetsplan för Kalmarsundskommissionen 2015 och ett förslag på ny lösning för sekretariatet, att lägga ut det på konsult. Närvarande mötesdeltagare ifrågasatte om detta var en kostnadseffektiv lösning och framhävde vikten av att
ett sådant uppdrag specifieras så det blir möjligt med uppföljning. Det beslutades att kommunernas
tjänstemän skulle få tid att titta igenom VP-förslag och upphandlingsunderlag för kommentarer efter
vilka Kalmar kommun sedan åtog sig att specifiera uppdraget vidare.

Bilagor:
1. Eva Hammarströms presentation om Vattendirektivet och LOVA
2. Sekretariatets förslag till VP 2015 som den såg ut när det skickades
vidare som underlag till styrgruppsmötet.
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1. Stävlö-området
2. Samarbete med volontärer – vattenråden
3. Musselodling och samarbete med privata
företag som vill se en hållbar utveckling

3 huvudspår:

Kustmiljöarbetet 2015 och framåt:

Kalmarsundskommissionen- OM möjlighet till extern
finansiering finns

Miljökontoret

vattenråden
kalmarsunds kustmiljöförening
Båtklubbar mm
Miljökontoret i vissa fall ( ex miljösamverkan sydost,
projekt Malmfjärden)

Kommunledningskontoret
Serviceförvaltningen

Marknadsföring
”Kalmarsundskommissionen ska medverka till att marknadsföra ingående
kommuner på ett sätt som bidrar till större satsningar på Kalmar län i nationella
och internationella havsmiljöprojekt”

FRIVILLIGT

Serviceförvaltningen,
Kalmarsundskommissionen

Externa projektpengar som lyses ut till prioriterade åtgärder
Någon har tänkt att ”de här åtgärderna är så bra/kostnadseffektiva att vi bör göra
dem med skattemedel”. Utförs frivilligt tillsammans med företag, ideella
organisationer, akademi mfl.

MÅSTE ENL. LAG

Åtgärdsprogrammet Södra Östersjön = ”den årliga krysslistan” från
vattenmyndigheten, plus nationella miljömålen
Tillsyn och planläggning: En piska på oss kommuner att få kommuninnevånare
och näringsidkare att ta sitt ansvar, enligt Förorenaren betalar-principen.

Vem gör vad i vattenarbetet på kommunen?

1. Förbättra praktisk naturvård på kommunal
mark ur vattensynpunkt (ex skötselplan Kalmar
dämme, utreda användningen av
bekämpningsmedel, tillstånd vassklippning mm)

Inom ordinarie verksamhet:

Kustmiljöarbetet på
Serviceförvaltningen

2. Restaurera Stävlö-området och Surrebäckens utlopp
2012 Bevattningsdamm
2013 Våtmark + fiskväg
2014-2015 pågående utredning Surrebäckens utlopp
2016- Restaurera Surrebäckens utlopp

1. Stötta praktisk naturvård på privat mark; Samarbete med
volontärer – vattenråd, kustmiljöföreningar, båtklubbar mm
2014: Båtlatrinstationerna
2015: Projekt för vattenråden (inventeringar, provtagning,
biotopvård)

Utvecklingsarbete 2015 och framåt:

• Kalmarsundskommissionen (söka EU-bidrag,
samordna vattenarbetet inom länet med
universitetet och regionförbundet)

3. Samarbete med privata företag som vill sluta
kretsloppet av närsalter för att minska
övergödningen.

storskalig, affärsbaserad musselodling för att rena Östersjön

Baltic Blue Growth

Potential flagship project

• Analyser:
Musslor
Blandat foder

• ”Hobbyflock” 450
djur
Ölands
kycklinguppfödning
AB

• Foderblandningar
Lantmännen

• Musselmjöl 750 kg
Musselfeed AB

• Skalseparering (i
Danmark?,
Göteborg?)
Hjärnö Havbruk

• Maj: Skörd befintliga
odlingar ca 15 ton
Hagby, Borgolm,
Västervik

2016

• Sänk ner odlingen

• Teknikutveckling
musselodling

• Om bra foder:
Musselodling 3-5 ha
på 1 ställe
Läggs ut i Maj/Juni
Smartfarm och/eller
Lokal entreprenör

• Utvärdering,
Slutsatser SLU

• Analyser
Kycklingar
Värphöns
Ägg
(fisk?)
(gris?) SLU

2017

• Utvärdera
odlingarnas
reningseffekt SLU
• Affärsplan (Kurzeme)

• Utvärdera
musseltillväxt
Helsingfors Univ

• Planering för
produktionslinje
Kalmar-Mönsterås

• Maj: Skörd av gamla
odlingar? Frys in?
Teknikutveckling skörd

• Studiebesök
Hjärnö havbruk
Foderproduktion

• utvärdering tekniska
el biologiska
bekymmer med
odlingen, flytta om
nödvändigt.

2018

Plan Kalmarsund:

• Kalmar kommun – hur
betala för
miljötjänsten?

• Kalmar lantmäns mål
är 2000 ton
färdigblandat foder
vilket kräver 4000 ton
musslor (våtvikt m skal)

• Process, uppskalning
torkförsök

• Ev. import av danska
musslor Hjärnö
havbruk

• Maj: Skörd av stora
musselodlingen 225375 ton

• Jan-mars
Bygg upp foderfabriken

2019

• Miljöcertifiering av
fodret

• Rapportskrivning

• Utvärdering

2020

