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> Hej och många tack för mötet. 

> Och den snabba rapporten. 

> 

> Vill än en gång berätta att er insats verkligen har haft betydelse och 

att det är viktigt att ni arbetar vidare både på det lokala planet men 

också i ett större sammanhang - både regionalt, nationellt och 

internationellt. 

> 

> Den enda frågan där ni gjort en insats som ännu inte slagit igenom i ett 

större sammanhang är arbetet med reglerad dränering av jordbruksmark. Jag 

är mycket imponerad av den tekniken som skulle passa på minst 100.000 ha 

åkermark i södra Sverige. Jag fick igenom att det är bidragsberättigat 

nationellt men i övrigt bromsades det hela eftersom delar av 

Jordbruksverket var negativa (medan andra var positiva). Kan ni med era 

kontakter med jordbruksrörelsen få till en ändring här vore mycket vunnet. 

Det finns doktorsavhandlingar av tjänstemän på Jordbruksverket som visar på 

de positiva effekterna av detta, som både sparar vatten och närsalter och 

skyddar miljön. 

>   Det är viktigt inte minst i Sydöstra Sverige som med ett nytt klimat 

kommer att få brist på vatten sommartid (vilket inte gäller landet i 

övrigt). 

> 

> Jag vet att Greppa Näringen jobbat med detta och jag hoppas man 

fortsätter. 

> OM något händer så meddela gärna mig. Jag vet lantbrukare som skulle vara 

intresserade av att delta. 

> 

> Hälsningar 

> Stellan 

> ________________________________________ 

> Från: Karl-Gustaf Eklund [kage.eklund.kvistofta@hotmail.com] 

> Skickat: den 6 december 2011 08:55 

> Till: Håkan Algotsson; Egon Bergman; Kristin Bertilius; 

johan@webbochform.se; kage.eklund.kvistofta@hotmail.com; 

fredde.fredriksson@hotmail.com; Rune Fransén; Gunnel Göstasson; Stellan F 

Hamrin; solbrith.hellman@telia.com; bbj.skeppe@telia.com; Bertil Joelsson; 

Assar Johansson; Christofer Johansson; solveig.lilian.johansson@telia.com; 

forskflickan@yahoo.se; Ove Lindh; Leif Lindberg; truck.trade@telia.com; 

susanna.minnhagen@kalmar.se; jaen.nilsson@gmail.com; Kerstin Nilsson; 

pia.prestel@hotmail.com; Tomas Svensson; gowa@telia.com; Stan Weyns; Britt-

Marie Östman 

> Ämne: Minnesanteckningar från "Höstträffen" 2011-12-03 

> 

> Bästa Kustmiljövänner!!! 

> 

> Först av allt vill vi från styrelsen tacka Er alla för att Ni bidrog till 

att vår Höstträff blev så intressant, där många frågor kom upp, 

> ventilerades och belystes. 

> 

> Minnesanteckningarna jämte PowerPointpresentationer och bilder är nu 

inlagda på vår hemsida 

www.kustmiljogruppen.org<http://www.kustmiljogruppen.org> 

> observera ny adress fr.o.m den 3 december 2011. 

> 

http://du105w.dub105.mail.live.com/mail/
http://www.kustmiljogruppen.org/


> Vårt nyhetsbrev för december beräknas sändas till Er i vecka 50. 

> 

> Vi vill avsluta vår hälsning till Dig med ett citat från våra 

miljöappeller "Framtiden händer bara inte. Den formas och skapas av 

> Dig just idag" 

> 

> Karl-Gustaf Eklund 

> Enligt uppdrag 

> 

Hej Stellan. 

  

Det glädjer oss verkligen att Du närvarade på vårt höstmöte och att du  

tycker att våra insatser har betydelse. 

  

Jag vill gärna undersöka om vi kan påverka utvecklingen av reglerad  

dränering. Referensanläggningen har vi och nyttan av Bertil Aspenäs  

satsningar tycker jag kan hävdas. 

Det blir så att vi diskuterar saken på nästa styrelsemöte då höstmötet  

utvärderas. 

  

Din påminnelse om klimatförändringens effekter ger oss också värdefulla  

tankar om hur vi bör förhålla oss i olika sammanhang. 

  

Det är mycket positivt att Du vill ha kontakter framöver. 

  

Hälsningar 

Rune 

  

 


