
Torsås Kustmiljögrupp/ 

John Bräutigam 

Gunnartorp 911A 

385 97 Söderåkra 

    2015-01-08  

  

 

Anna Thore 

    Hållbarhetsstrateg 

    WSP Environmental 

 

Yttrande över Utkast version 14.12.22, Plattform för hållbar blå tillväxt ,  Ansökan skrivarmedel 

Life 

Torsås kustmiljögrupp har i mail från Anna Thore, Hållbarhetsstrateg, WSP Environmental, daterat 

2014-12-30, fått översänt utkast till ansökan om skrivarmedel enligt rubrik. Anna Thore har däri 

meddelat: Bifogat finner ni utkast för skrivarmedel till Östersjö Initiativets ansökan till LIFE för er 

kännedom. Den som vill ge sina synpunkter skicka dem till mig innan 13 jan. 

Syftet med ”Plattform för hållbar blå tillväxt” är enligt dokumentet att stödja och utveckla lokala 

insatser för att radikalt minska det stora åtgärdsunderskottet i havsmiljöarbetet och stimulera 

företagsamhet och tillväxt. 

Av det utsända materialet framgår att projektet har tre hierarkiskt samverkande nivåer från den 

nationella plattformen via lokala plattformar för innovation och demonstration till lokala verkstäder. 

De lokala verkstäderna bygger på sin unika kompetens inom en viss nisch, där de redan i dagsläget 

ligger i nationell framkant och vars resultat skall vara generella, mätbara, kvalitetssäkrade i metoder 

och modeller och som kan implementeras nationellt i full skala. 

Torsås Kustmiljögrupp har inte för avsikt att kommentera enskilda formuleringar eller komponenter i 

förslaget utan tar ställning till om Torsås Kustmiljögrupp, alternativt Vattenrådet för Bruatorpsåns, 

Grisbäckens och Brömsebäckens avrinningsområden, har intresse av att delta i något av de 10-tal 

lokala plattformar för innovation och demonstration alternativt lokala verkstäder inom projektet 

Plattform för hållbar blå tillväxt. 

På KSKs hemsida  (http://www.kalmarsundskommissionen.se/ 2015-01-07) kan följande läsas: 

Vi arbetar bl.a. för att anlägga våtmarker och kvävefällor, förbättra enskilda avlopp, rena dagvatten, 

bättre gödselhantering inom jordbruket, latrintömningsstationer för båtar och att minska 

användandet av giftiga båtbottenfärger. Vi vill stärka de ideella krafter, föreningar, markägare och 

båtfolk som redan idag arbetar för en bättre kustmiljö. 

http://www.kalmarsundskommissionen.se/


En annan viktig del är att samordna insatser i regionen så att resurser, kunskaper och utrustning för 

vattenvård utnyttjas bättre.  Vi är ett forum för samverkan mellan offentlig verksamhet, näringsliv, 

forskning och allmänhet. 

Med en nationell aktionsplan med de tre hierarkiska nivåer som beskrivs i Plattform för hållbar blå 

tillväxt kommer de facto de lokala krafterna som utgör KSKs fundamenta att till stor del akterseglas. 

Det är vår bestämda uppfattning, att Torsås Kustmiljögrupp genom sin styrelse varken har den bredd 

eller djup på kompetens för att kvalificera sig att ingå i någon av de lokala plattformarna för 

innovation och demonstration, ej heller att ingå i en lokal verkstad ”för hållbar blå tillväxt”. Vi kan 

även känna och ställa oss tveksamma till, att utifrån de plus- och minusfaktorer som finns redovisade 

på sidan två i dokumentet, om inte Torsås kommun borde genom sitt Vattenråd dra samma 

slutsatser. Motivet till ett sådant ställningstagande är främst resursbrist i form av humankapital och 

tid. 

Torsås Kustmiljögrupp upplever att KSKs satsning enligt förslaget fjärmar KSK både från dess ovan 

citerade syftesförklaring och de ingående medlemmarnas behov. Vi upplever att drivkraften att gå in 

i det aktuella initiativet inte kommer underifrån, från de lokala behoven, utan är ett 

uppifrånperspektiv som vi inte känner oss bekväma med. Syftet med Plattform för hållbar blå tillväxt 

anges vara att stödja och utveckla lokala insatser för att radikalt minska det stora 

åtgärdsunderskottet i havsmiljöarbetet och stimulera företagsamhet och tillväxt. Även om förslaget 

är vällovligt ur detta perspektiv kan vi inte se att det på något avgörande sätt kommer att stimulera 

och driva det lokala arbetet inom KSKs verksamhetsområde. 
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