
 
 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Torsdagen den 21 maj 2015, klockan 18.00.  

Plats:  Hos ledamoten Kennert Täck i dennes sommarbostad i 

                                 Ragnabo/Bergkvara.  

Närvarande: John Bräutigam, ordförande 

Pia Prestel, ledamot 

Kennert Täck, ledamot 

Karl-Gustaf Eklund, sekreterare 

Anmält förhinder: Lena Peribert, kassör 

Robert Briland, ersättare 

 

 

§ 15122 Mötets öppnande 

Föregående protokoll från…  

 

- styrelsens ordinarie sammanträde tisdagen den 14 april 2015,  

  §§15098 - 15121 godkänns/justeras, varefter det läggs ut på hemsidan av 

  sekreteraren 

 

 

§ 15123 Dagordning 

 

Fastställande av dagordning.  

                

Styrelsen beslutar att 

 

 § 15131, Kustmiljögruppen medverkar aktivt i nytt tänkt arbetssätt för 

Vattenrådet skall utgå med anledning av att Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet anmält förhinder av att delta i överläggningen. 

 

  sekreteraren får i uppdrag att revidera dagordningen med anledning av att § 

15131 utgår. 



§ 15131       Kustmiljögruppen medverkar aktivt i nytt tänkt arbetssätt för Vattenrådet.  

 Vid styrelsesammanträdet den 14 april 2015, utanför protokollet får styrelsens 

                ledamöter med sig en handling om hur lantbrukare i Storbritannien tänker och 

               arbetar inom vattenvård, vilken nu görs officiell i detta sammanhang under 

                     denna beslutsparagraf. 

# 168 000 råd och 1.8 miljarder gav renare vatten –  

                     Greppa Näringen 2015-03-10.  

 Motivet till att jag i egenskap av sekreterare i Kustmiljögruppen och ersättare i 

                  Vattenrådet tar initiativ till ett aktivt och delvis nytt arbetssätt för Vattenrådet är 

                     baserat på min bestämda uppfattning, att Vattenrådet måste bli mer operativt i 

                      sitt miljöarbete för att EU:s miljömål skall nås fram till 2021 alternativt 2027.  

Jag har även stämt av mina tankar med Pernilla Landin, sekreterare i  

Vattenrådet, vilket följande mail till Joel Parde, Leader Småland Sydost som 

finns i diariet 2015-04-22 respektive 2015-04-23, ger stöd för.  

2015-04-22 

Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med 

anledning av att Karl-Gustaf (Kåge) Eklund tillsänt Joel Parde, ordförande i 

Leader Småland Sydost mail med rubriken ”Miljösatsning Grisbäcken – steg 2. 

 

2015-04-23 

Inkommer svarsmail (PDF) från Joel Parde, ordförande Leader Småland Sydost 

med anledning av mail med rubriken ”Miljösatsning Grisbäcken – steg 2. 

 

I detta mail framkommer bland annat 

  

Vi d.v.s. Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet och Kustmiljögruppens 

styrelse vill se, att Vattenrådet blir mer operativt i sitt arbetssätt för att om 

möjligt kunna leva upp till målet/målen om en god vattenstatus för våra bäckar 

och åar samt inte minst kustvattnet i Torsås kommun till 2021 alternativt 2027.  

 

Vi har medvetet och strategiskt valt att se vilka konkreta åtgärder som kan 

projekteras i samverkan med de gröna näringarna för att genomföra det förslag 

till åtgärdsprogram som är framtaget för Södra Östersjöns vattendistrikt. 

  

I vårt arbete har vi sneglat på olika projektmodeller och funnit CSF-modellen i 

kombination med "prästkragemodellen" båda applicerbara i symbios för hur vi 

tänker arbeta och är därför mycket intressanta.  

  

CSF-modellen står för "Catchment Sensitive Farming", som är ett miljöprogram 

som har direkt fokus mot vattenvård och omfattar fyra steg... 

  

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/168-000-rad-och-1.8-miljarder-kronor-gav-renare-vatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Sv-Miljosatsning-Grisbacken-steg-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Milj%C3%B6satsning-Grisb%C3%A4cken-steg-2.pdf


# Möten för lantbrukare (de gröna näringarna), demonstrationer och 

fältvandringar. 

# Enskild rådgivning.  

# Ekonomiskt stöd för vattenvårdande åtgärder på gården. 

# Kurser, konferenser, symposier. 

  

"Prästkragemodellen”, som är vår egen internt framtagna arbetsmodell innebär i 

korthet följande... 

                                                         .. att bladen i prästkragen får åskådliggöra de 

                                                         olika näringsidkarna/företagarna i de gröna 

                                                         näringarna som idégivare att komma med 

                                                         förslag på vad och hur som kan och bör 

                                                         göras hemma på och i den egna 

                                                         verksamheten utifrån ett vattenperspektiv, 

 

                                                         ... det gula märket får representera den 

                                                         arbetsgrupp av ideella krafter som i  

                                                         Vattenrådet samlar ihop en palett av  

                                                         inkomna förslag till åtgärder... 

 

# strukturkalkning, 

# kalkdiken, 

# fosfordammar, 

# två-stegsdiken, 

# våtmarker 

# recirkulering av närsalter 

# översvämningszoner/dammar 

# fisklekplatser 

# artificiell teknik för meandring, 

  

... för att bland annat förbättra vattendragets morfologi, reducera näringsläckaget 

av närsalter med fokus lagt på fosfor och kväve samt öka den biologiska 

mångfalden. 

  

Vattenrådets sekreterare sammanställer respektive "prästkrages" idéer och 

tankar till ett projekt för ekonomiskt stöd, genomförande och utvärdering. 

 

 

 

 


