
 
 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Torsdagen den 19 mars 2015, klockan 18.00.  

Plats:  Hos sekreteraren Karl-Gustaf (Kåge) Eklund i dennes bostad i 

                          Södra Kärr.  

Närvarande: John Bräutigam, ordförande 

                       Lena Peribert, kassör 

                          Kennert Täck, ledamot 

                               Pia Prestel, ledamot 

                          Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 

  Övriga deltagare:  

                                           Robert Briland, icke tjänstgörande ersättare 

 

 

 

§ 15083 ”Skogens vatten” – dess betydelse för magasinering och fördröjning av ytvattnet 

                uppströms vattendragen i Torsås kommun 

 

 Lena Peribert besvarar sekretariatets mail 2015-03-09, som finns i diariet med 

  samma datum och rubrik. 

2015-03-09 

Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Peribert, ledamot av Kustmiljögruppens 

styrelse med rubriken ”Boken Skogens Vatten”.  

I svarsmailet framkommer bland annat följande, där Lena har haft en diskussion 

med Mats Blomberg vid Södra Skogsägarna, en person som för övrigt erhåller 

vårt Nyhetsbrev… 

Jag vb mailkonversationen jag hade med Mats Blomberg på Södra som jobbar med 

näringsfrågor och är engagerad i vattenfrågorna.  

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Boken-Skogens-vatten.pdf


Som skogsägare vill vi ha väl utbildade entreprenörer vid allt arbete i skogen för att 

få förståelse för att markskador måste undvikas och att vattnet kräver extra 

hänsyn. Driver inte Södra på med utbildning är det svårt för en ensam skogsägare 

att dirigera åtgärder i skogen, då upplevs vi bara som besvärliga! 

Blå Målklassning i våra skogsbruksplaner blir ett lyft. Det innebär att samtliga diken 

på fastigheten blir inritade och även klassade efter hur vattnet mår på de olika 

områdena. Åtgärder kan då sättas in vid behov. 

Hej Mats! 

Jag sitter med i Torsås Kustmiljögrupp from i år för att verka även för skogens 

vatten, det finns mer än kust. Jag skulle vilja att du kunde skicka mig 2 ex av boken 

Skogens Vatten så att jag kan låta dem cirkulera i styrelsen. De hade nämligen inte 

läst den men dock hört talas om den.  

Lite längre fram skulle jag också vilja att du och Lennart Henriksson kunde komma 

på ett seminarium som ska arrangeras av Kustmiljögruppen, Torsås Vattenråd och 

Skogsägare, allt för att lyfta fram att vattnet är vår viktigaste resurs. Vet inte i 

dagsläget när men vi kommer att ha framförhållning. Skulle intresse finnas från din 

sida?  

Lennart och jag kommer gärna vid tillfälle, Blå målklassning ska börja testas på 

allvar i höst och det senaste är att planer från och med 2016 ska ha med BM. 

Planläggarna har inte utbildats ännu. Förseningen beror på Skogsägarplanen och 

att BM måste tekniskt finnas där. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande 

 

Ordföranden liksom styrelsen i övrigt betonar vikten av, att lyfta fram 

kunskapen om ”Skogens vatten” som en naturlig och integrerad del i 

Kustmiljögruppens miljöarbete ”för ett gott liv i en livskraftig kommun”. 

Lena Peribert redogör för sina tankar om ett seminarium under våren 2016, 

kanske - annandag påsk 2016 - med en blandning av teori, praktik och 

exkursion via bussutflykt i samverkan mellan Kustmiljögruppen, Vattenrådet 

och skogsägare för att lyfta fram, att vattenet är vår viktigaste resurs. 

Ordföranden lägger även till skogens djur och viltfrågorna utifrån vattnets 

betydelse för allt liv i skogen. 



 

 

Styrelsen beslutar att 

 Lena Peribert, projektledare tillika koordinator får i uppdrag att 

tillsammans med Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet, att utforma ett 

intressant program med teori, praktik och exkursion som programpunkter 

utifrån temat ”Skogens vatten sett utifrån ett bredare perspektiv”. 

 Förslag till tidpunkt är våren 2016 och varför inte - annandag påsk 2016 -! 

 

 

 

 

 

 


