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Kallelse till styrelsemöte 

 

 

Tid: Torsdagen den 10 december 2015, efter konstituerande styrelsesammanträde. 

Plats: Hos Pia Prestel i dennas sommarbostad i Ragnabo.  

 

 

 

§ 15231 Mötets öppnande 

Föregående protokoll från…  

 

- styrelsens ordinarie sammanträde torsdagen den 29 oktober 2015,  

§§ 15194 – 15230 godkänns/justeras. 

 

 

§ 15232 Dagordning 

 

 Fastställande av dagordning. 

  

Med tillägg för ärendet/ärendena… 

 

  

  

  

 

 

Presidiets förslag till dagordning - Beslutsärenden §§ 15233 – 15247 

§ 15233 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

§ 15234 Styrelsens sammansättning inför det nya verksamhetsåret 2016 med tonvikt lagd 

                    på beslutsförhet, styrning och ledning samt inbördes fördelning av 

                 arbetsuppgifter inom styrelsen enligt organisationsplan 2015-03-26, då styrelsen 

                 saknar av föreningsstämman vald ordförande. Tankar och reflektioner. 
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§ 15235 Kustmiljögruppens representation i Kalmarsundskommissionens 

                   samverkansgrupp. 

§ 15236 Kustmiljögruppens representation i Vision Bergkvara. 

§ 15237 Lena Ek får tungt skogligt uppdrag – tre stegs raket inför konferens om 

                   ”Skogens vatten - dess betydelse för magasinering och fördröjning av ytvattnet 

              uppströms vattendragen i Torsås. 

§ 15238 Avstämningsmöte med Kärrabo Kustvårdsförening onsdagen den 4 november 

               2015 vad avser genomförd förstudie av vattenförbättrande åtgärder utmed 

                  kuststräckan mellan Badudden i Bergkvara och Skeppevik. 

§ 15239 Inlämnad LOVA-ansökan till Länsstyrelsen i Kalmar län som avser  

                 Vattenåtgärder i Grisbäckens avrinningsområde – steg 2. 

§ 15240 Tillkomst av kalkbaserad närsaltsfälla i Södra Kärr 1:55. 

§ 15241 Informationsbroschyr utgåva 4– Våren 2016. 

§ 15242 Revidering av verksamhetsplan för 2016 med plan 2017-2018. 

§ 15243 Revidering av verksamhetsbudget för 2016 med plan 2017-2018. 

§ 15244 Planering inför arbetet med ”Årsredovisning för verksamhetsåret 2015”. 

§ 15245 Avtackning av avgående ledamöter i styrelsen. 

§ 15246 Sammanträdesplanering första halvåret 2016. 

§ 15247 Vårträff 2016. 

 

    

Presidiets förslag till dagordning - Informationsärenden §§ 15248 – 15258 

§ 15248 Vattenrådet. 

§ 15249 Bräkneåns vattenråd 

§ 15250 Kalmarsundskommissionen. 

§ 15251 Länsstyrelsen i Kalmar län. 

§ 15252 Kustmiljögruppens aktuella och pågående projekt. 

§ 15253 Torsås kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen. 

§ 15254 WebbochForm.se 

§ 15255 Kustmiljögruppens Nyhetsbrev för december månad 2015. 

§ 15256 Greppa Näringen. 

§ 15257 Havs- och vattenmyndigheten 

 

§ 15258 Information och kommunikation i övrigt – Handlingar i diariet som återfinns på 

              hemsidan för perioden 2015-10-29 – 2015-12-10. 

Klicka på den blå länken nedan för att ta del av inkomna handlingar. 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o-m-2015-06-

01/  

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o-m-2015-06-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o-m-2015-06-01/
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Presidiets förslag till dagordning – Delgivningsärenden samt mötets avslutande  

§§ 15259 – 15261 

 

§ 15259 Delgivningsärenden – Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

  perioden 2015-10-29 – 2015-12-10. 

 Klicka på den blå länken nedan för att ta del av inkomna handlingar. 

 http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o-

m-2015-06-01/  

 

§ 15260 Nästa styrelsemöte  

 

§ 15261 Mötet avslutas. 

 

 

 

Söderåkra 2015-12-03 

 

John Bräutigam  

Ordförande         Karl-Gustaf Eklund 

                                                                       Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o-m-2015-06-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o-m-2015-06-01/
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Beslutsärenden §§ 15233 - 15246 

 

§ 15233 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Kassören Lena Peribert lämnar uppgift på, att saldot på föreningens 

företagskonto per den 10 december 2015 i Swedbank uppgår till                   

kronor  och att föreningens fasträntekonto uppgår till                      kronor med 

ny förfallodag i medio februari 2016.  

 

Räntesats 0.35 %.  

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att… 

 Tacka kassören för redovisningen. 

 Lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

§ 15234 Styrelsens sammansättning inför det nya verksamhetsåret 2016 med tonvikt lagd 

                    på beslutsförhet, styrning och ledning samt inbördes fördelning av 

                 arbetsuppgifter inom styrelsen enligt organisationsplan 2015-03-26, då styrelsen 

                 saknar av föreningsstämman vald ordförande. Tankar och reflektioner 

Se även tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2015-10-29, § 15199. 

Vid styrelsens sammanträde den 29 oktober 2015, § 15199 framkom följande. 

 Sekreteraren redogör för, vilket särskilt bör noteras, att när denna kallelse med 

                ärendeberedning till styrelsesammanträde når ledamöterna har förenings- 

                     stämman ännu inte varit. 

 Av § F1508 föreslår styrelsen föreningsstämman att besluta   

 

 Att under förutsättning att styrelsen består utav fem ordinarie ledamöter, där 

ingen utav de ordinarie ledamöterna är ordförande, så är styrelsen ändå 

beslutsför enligt stadgarna och kan representera Kustmiljögruppen fullt ut. 

 

 Att ordförandeskapet roterar inom styrelsens fem ordinarie ledamöter enligt 

§ F1511 för tid som bestäms i styrelsen. 
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Av § F1511 föreslår styrelsen föreningsstämman att besluta, att till ledamöter i 

Kustmiljögruppens styrelse för verksamhetsåret 2016 utse… 

 

 Lena Peribert, ordinarie ledamot, kvarstående ett (1) år 

Kan inte tänka sig att ställa upp som ordförande. 

 Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, ordinarie ledamot, kvarstående ett (1) år. 

 Kan inte tänka sig att ställa upp som ordförande. 

 Pia Prestel, ordinarie ledamot, omval ett (1) år. 

Kan inte tänka sig att ställa upp som ordförande. 

 Robert Briland, ordinarie ledamot, nyval två (2) år. 

Kan inte tänka sig att ställa upp som ordförande. 

 Marcus Törnberg, ordinarie ledamot, nyval två (2) år. 

 

Samt att styrelsen föreslår enligt § F1511 föreningsstämman att besluta, att till 

ersättande ledamot i Kustmiljögruppens styrelse för verksamhetsåret 2016 

utse… 

 

 Magnus Rosenborg, ersättande ledamot, nyval ett (1) år, enligt inkommit 

mail 2015-10-20, som finns i diariet med samma datum. 

 Ove Lindh, ersättande ledamot, nyval ett (1) år, som under sittande 

överläggning erbjuder sig att axla denna uppgift. 

 

Det är styrelsens bestämda uppfattning att styrelsen med den personuppsättning 

som anges ovan parat med god personkemi, kompetens, intresse och 

engagemang, så kan medlemsföreningarna med förtroende se fram emot ett nytt 

gott verksamhetsår avseende 2016 för Kustmiljögruppen.  

Sekreteraren redogör för den organisationsmodell, daterad 2015-03-26, som 

varit rådande under verksamhetsåret 2015, där tydliga och väl definierade 

arbetsuppgifter fördelats inom styrelsen. Modellen har sett sitt bäst-före-datum 

och måste givetvis uppdateras och anpassas efter de nya och rådande 

omständigheterna efter föreningsstämman 2015-10-24. 

 

Tankar och reflektioner! 

 

Ordföranden redogör för att den tydliga arbetsfördelning som rått inom 

styrelsen, enligt ovannämnda organisationsmodell daterad 2015-03-26 med 

tydliga arbetsuppgifter för varje ledamot samt ett presidium som kunnat ta beslut 

mellan styrelsesammanträdena varit till stora delar framgångsrikt. 
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För att både underlätta för den valde/valda ordföranden och sekreteraren bör 

tiden/perioden för ordföranden i sin tjänst som tf. vara och sträcka sig över 

månader/kvartal/halvår. 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att… 

 Varje ledamot i styrelsen får intill verksamhetsårets sista styrelsemöte 

torsdagen den 10 december gå igenom och komma med förslag till 

omarbetad och anpassad organisationsmodell för det kommande 

verksamhetsåret 2016 med förslag till arbetsuppgifter för varje ledamot. 

 Hur ett roterande av ordförandeskapet i Kustmiljögruppen skall fungera 

praktiskt samt för tid/period som bestäms i styrelsen? 

 Vilka ledamöter som skall utgöra styrelsens presidium? 

 

Styrelsen beslutar  

 I enlighet med styrelsens förslag. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren har i samband med kallelsen medsänt en reviderad matrismodell 

daterad 2015-12-03 med såväl gamla såväl som nya namn på ledamöterna för att 

verksamhetsåret 2016, som utgör underlag för fördelning av arbetsuppgifter 

inom styrelsen.  

 

 

§ 15235 Kustmiljögruppens representation i Kalmarsundskommissionens  

samverkansgrupp 

Se även tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2015-10-29, § 15200. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 29 oktober 2015, § 15200 framkom följande. 

Sekreteraren redogör för vad som tidigare beslutats om enligt § 14020, daterat 

                  2014-01-22 
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Sekreteraren har tillsänt Susanna Minnhagen, sekreterare i Kalmarsundskom- 

missionen en fråga med följande lydelse… 

 

… om nuvarande representant för Kustmiljögruppen Rune Fransén har ett 

personligt mandat att representera Kustmiljögruppen i Kalmarsunds- 

kommissionens samverkansgrupp eller om mandatet är knutet till 

Kustmiljögruppen. 

 

Av Susanna Minnhagens mailsvar som finns i diariet 2014-01-08 framgår att 

”Rune Franséns mandat inte är personligt och att det skulle fungera bra om Er 

nye ordförande ersatte honom i samverkansgruppen”. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Ordföranden John Bräutigam skall representera Kustmiljögruppen i 

Kalmarsundskommissionens samverkansgrupp med Rune Fransén som 

ersättare. 

 

Sekreteraren är av den uppfattningen, att även denna beslutsparagraf är viktig att 

tänka igenom utifrån den uppkomna situationen, att Kustmiljögruppen inför 

verksamhetsåret 2016 saknar permanent ordförande. 

 

Sekreteraren redogör i korthet för, att han träffade Anna Thore, miljöstrateg vid 

konsultföretaget WSP, tillika sekreterare i Kalmarsundskommissionen vid 

Länsstyrelsens kursdag i Kalmar den 26 oktober 2015.  

Sekreteraren redogjorde för den uppkomna situationen enligt vad som sägs i 

stycket ovan. Svaret lät inte vänta på sig från Anna Thore, som glatt meddelade 

att vi tydligen blivit moderna i vår ledningsstruktur och därigenom skapat 

tidsresurser för att fortfarande vara representerade i Kalmarsundskommissionens 

samverkansgrupp. 

 

Sekreteraren ger en bakgrund till Kalmarsundskommissionens tillkomst under 

2007 som ett direkt resultat och ett embryo till Kustmiljögruppen, som ideellt 

värdebaserad miljöaktör med vattnet i fokus.  

På länken http://www.kalmarsundskommissionen.se/ framgår det bland annat… 

 

Kalmarsundskommissionen  

Människor runt Kalmarsund med omnejd har alltid varit beroende av 

Östersjön. I dag är de ekologiska systemen i kraftig obalans. 

Kalmarsundskommissionen arbetar med konkreta åtgärder för att försöka 

förbättra situationen. 

http://www.kalmarsundskommissionen.se/
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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. 

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. 

Kommissionen består av politiker och tjänstemän från kustkommunerna i 

Kalmar län, representanter för Havsmiljöinstitutet, Regionförbundet, LRF 

sydost, Linnéuniversitetet och ideella föreningar. Ordförande är före detta 

miljöministern Olof Johansson. 

Ordförandens kommentarer till vad som sagts ovan är att Kalmarsundskom- 

missionens sekretariat är idag utlagt på ett konsultföretag WSP med Anna Thore, 

f.d. politiker i Kalmar kommun, som avlönad miljö- och hållbarhetsstrateg sedan 

2014/2015 d.v.s. så långt bort från ett ideellt baserat miljöengagemang som 

egentligen kan tänkas. Det är lätt att få känslan av att det finns ett medvetet 

intresse för personlig profilering och marknadsföring av den egna personen ur ett 

regionalt – nationellt – internationellt perspektiv. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att… 

 Varje ledamot i styrelsen får intill verksamhetsårets sista styrelsemöte 

torsdagen den 10 december dels fundera över om Kustmiljögruppen 

överhuvudtaget skall ingå i Kalmarsundskommissionens samverkansgrupp 

dels om så är fallet, vilken/vilka som skall representera Kustmiljögruppen. 

 

Styrelsen beslutar  

 I enlighet med presidiets förslag. 

 Med tillägget, att sekreteraren skall kontakta Rune Fransén för att stämma av 

hur han ser på Kustmiljögruppens engagemang i Kalmarsundskommis- 

sionen.  

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren redogör för att mail har tillsänts Rune Fransén i aktuellt ärende 

2015-11-28, som finns i diariet med samma datum, (se nästa sida) 
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2015-11-28 

Sekretariatet expedierar via mail (PDF) protokollsutdrag 2015-10-29, § 

15200 – Kustmiljögruppens representation i Kalmarsundskommissionens 

samverkansgrupp till Rune Fransén, Kustmiljögruppen för inhämtande av 

tankar och reflektioner jämte en bifogad fil… 

# 2015-10-29, § 15200 – Kustmiljögruppens representation i 

Kalmarsundskommissionens samverkansgrupp. (PDF), 

men har även telefonledes varit i kontakt med Rune Fransén. 

Presidiet har gjort en väl av- och sammanvägd bedömning av både för- och 

nackdelar och kommit fram till den slutsatsen, att fördelarna överväger 

nackdelarna samt att Kustmiljögruppen genom sin representation och närvaro i 

Kalmarsundskommissionens samverkansgrupp aktivt kan påverka såväl 

arbetsinnehåll som arbetsriktning i KSK enligt vad som framgår av föreningens 

stadgar §§ 02 och 03. 

Det bör även tas i beaktande, att Kalmarsundskommissionen (KSK) är en utav 

flera aktörer som aktivt och ekonomiskt medverkar för och i Vattenkonferens 

2016 – ”Skogens vatten – dess betydelse för magasinering och fördröjning av 

ytvattnet uppströms vattendragen”. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 Kustmiljögruppen även framledes bör vara representerad i 

Kalmarsundskommissionens samverkansgrupp. 

 Kustmiljögruppen representeras av sin ordförande eller från tid till annan t.f. 

ordförande med Rune Fransén som ersättare. 

 

 

  

§ 15236 Kustmiljögruppens representation i Vision Bergkvara 

Se även tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2015-10-29, § 15202. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 29 oktober 2015, § 15202 framkom följande. 

Sekreteraren redogör för vad som tidigare beslutats om enligt § 14021, daterat 

                  2014-01-22, vilket i korthet innebär: 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Kustmiljogruppens-representation-i-KSK-samverkansgrupp.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/§-15200-2015-10-29-Kustmiljogruppens-representation-i-Kalmarsundskommissionens-samverkansgrupp.pdf
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 Rune Fransén har i egenskap av ordförande för Kustmiljögruppen representerat 

  föreningen och varit en aktiv medaktör för att genomföra och förverkliga VB: s 

  mål och ambitioner. 

 

 Styrelsen för Kustmiljögruppen anser att det nödvändigtvis inte behöver med 

  automatik vara en koppling mellan ordförandeskapet i Kustmiljögruppen och 

  den person som representerar föreningen. 

 

 Styrelsen anser dock att det är av allra största värde, att den tillträdande 

  ordföranden John Bräutigam får möjlighet att närvara vid och ersätta Rune 

  Fransén vid de sammankomster och möten som VB kallar till. 

 

 Styrelsen beslutar att 

 

 Till ordinarie representant för Kustmiljögruppen utse Rune Fransén. 

 

 Till Rune Franséns ersättare utse John Bräutigam, nuvarande ordförande för 

Kustmiljögruppen. 

 

 Ge sekretariatet i uppdrag, att till Frida Portin, Vision Bergkvara översända 

beslutsparagrafen. 

 

 

Ordföranden John Bräutigam har i en skrivelse daterad den 6 april 2014 anfört 

Kustmiljögruppens tankar om medlemskap för Torsås Kustmiljögrupp i Vision 

Bergkvara, vilken återfinns nedan. 

 

Frågan om medlemskap för Torsås Kustmiljögrupp i Vision Bergkvara 

Frågan om medlemskap i Vision Bergkvara har tidigare rests och behandlats av Torsås 

Kustmiljögrupps styrelse under 2013 och 2014.  

Torsås Kustmiljögrupp är enligt sina stadgar (paragraferna 02 – föreningens ändamål 

och 03 – föreningens uppgifter) en samordningsorganisation för de ideella medlems- 

och kustmiljöföreningarna i Torsås kommun. Att ansöka om medlemskap i Vision 

Bergkvara vore därför ett agerande emot vad som framgår av stadgarna. Vision 

Bergkvara är däremot å andra sidan välkommen att ansöka om medlemskap i Torsås 

Kustmiljögrupp, en ansökan som omgående skulle beviljas. 

Eftersom Kustmiljögruppen inte var representerad vid stormötet den 5 mars 2014 

kunde vi inte framföra grunden till att vi inte kan ingå som medlem i den ideella 

föreningen Vision Bergkvara.  
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Torsås Kustmiljögrupps styrelse vill emellertid fortlöpande följa Vision Bergkvaras 

angelägna arbete och har därför tidigare framfört önskemål om att erhålla 

observatörsstatus i relevanta fora. Styrelsen har vidare beslutat att, om sådan status 

kan erhållas, utse Rune Fransén till ordinarie representant för Kustmiljögruppen och 

som hans ersättare undertecknad John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen. 

Jag vill med detta förklara vårt ställningstagande och hoppas på en god samverkan 

mellan respektive föreningar. 

John Bräutigam 

Ordförande 

 

Sekreteraren erinrar ledamöterna om, att någon återkoppling inte skett från 

Vision Bergkvaras sida vad avser önskemålet från Kustmiljögruppen, om att få 

erhålla observationsstatus, dock utan direkt medlemskap i den ekonomiska 

föreningen. 

Sekreteraren vänder sig till Ove Lindh, ny ersättande ledamot i 

Kustmiljögruppens styrelse fr.o.m. årsskiftet 2015/2016 och ber honom som 

brobyggare och representant för Kustmiljögruppen, att ta upp frågan med Vision 

Bergkvaras styrelse, om att erhålla observationsstatus. 

Ordföranden anser det angeläget för samarbetet kring miljö- och fiskefrågorna i 

och kring Bergkvara, att frågan reses igen. Mot bakgrund av att VB är en 

underförening till Bergkvara Samhällsförening enligt Ove Lindh och 

medlemsförening till Kustmiljögruppen bör det även ges klartecken från 

samhällsföreningen. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Ove Lindh skall intill styrelsens sammanträde den 10 december 2015 

undersöka möjligheterna till att Kustmiljögruppen kan uppnå och inneha 

rollen som observatör i VB och genom sin observatörsstatus bli kallad till 

möten och erhålla informationsmaterial om VB:s verksamhet.   

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Ove Lindh redogör för de kontakter han haft med Bergkvara Samhällsförening 

och Vision Bergkvara (VB) 
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§ 15237 Lena Ek får tungt skogligt uppdrag – tre stegs raket inför konferens om 

                   ”Skogens vatten - dess betydelse för magasinering och fördröjning av ytvattnet 

              uppströms vattendragen i Torsås 

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2015-03-19, § 15083 resp. 2015-05-21, § 15134 resp.  

2015-09-17, § 15165 samt 2015-10-29, § 150203. 

 

 

Vid styrelsens sammanträde den 29 oktober 2015, 15203 framkom följande. 

Inför dagens överläggning 2015-10-29 har sekreteraren varit telefonledes i 

kontakt med Pernilla Landin och kan glädjande meddela att de närvarande i 

Pernilla L nätverk tyckte att idén var bra med fokus lagt på Vattenråden och 

Kustmiljögruppen med sina ideella krafter och bör därför inte sammanblandas 

med Kalmar kommuns och Kalmarsundskommissionens Vattensamling under 

sommaren 2016. 

 

Lena Peribert framhåller vikten av att Lena Ek, som portalfigur för konferensen 

omgående kontaktas så att datum och tid kan bestämmas. Övrig person som 

omnämns under överläggningen av Lena Peribert är Mats Blomberg, Södra. 

 

Kalmarsundskommissionen har enligt Pernilla L lovat att ekonomiskt stödja 

Kustmiljögruppens initiativ. 

 

Med hänvisning till beslutsparagraf 15199 i detta protokoll, där bland annat 

arbetsfördelningen inom styrelsen berörs, bör styrelsen ta ställning till vilka som 

skall bära det yttersta ansvaret inom Kustmiljögruppen för genomförandet av en 

ev. konferens. 

 

Utifrån en samlad bedömning av presidiet torde det vara Lena Peribert och 

Robert Briland som har de bästa förutsättningarna att representera 

Kustmiljögruppen och ingå i den arbetsgruppen som har ansvaret för 

Vattenkonferensens genomförande, som förmodligen kommer att se dagens ljus 

under den senare delen av 2015 eller i början av 2016. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Lena Peribert omgående kontaktar Lena Ek för att bestämma datum och tid. 

 

 Sekreteraren meddelar övriga aktörer, när datum och tid är klubbade. 
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 Lena Peribert och Robert Briland kommer att representera Kustmiljögruppen 

och ingå in den arbetsgrupp som har ansvaret för vattenkonferensens 

genomförande. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren har via mail 2015 -11-28 översänt protokollsutdrag § 15203 som 

behandlar detta ärende till de potentiella ledamöter som ev. kommer att ingå i 

den arbetsgrupp som skall planera och organisera Vattenkonferens 2016 och 

som finns i diariet med samma datum. 

2015-11-28 
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) protokollsutdrag 2015-10-29, § 
15203 – ”Vattenkonferens hösten 2015 – Skogens vatten till Pernilla Landin, 
sekreterare i vattenrådet, Susanna Minnhagen, projektledare kustmiljö, 
Kalmar kommun, Anna Thore, Kalmarsundskommissionen, Eva Steiner, 
biolog Karlskrona kommun, Anna Carnelius, Samhällsbyggnadskontoret, 
Kalmar kommun och Renate Foks, projektledare vattenråd, Kalmar 
kommun jämte en bifogad fil… 
# 2015-10-29, § 15203 – Skogens vatten. (PDF) 
 

Sekreteraren redogör vidare för sin syn och uppfattning om, att 

vattenkonferensen kanske borde breddas och även om- och innefatta ”skogens 

betydelse för klimatet” med anledning av pågående klimatkonferens i Paris, 

vilket följande uppräknade artiklar nedan kan ge stöd för…  

 

Skogen en ödesfråga, DN 2015-11-29 (PDF) 
Arbetet med skogens räddning väcker hopp, DN 2015-11-29 (PDF) 
Ordlista som hjälper dig att hänga med i vad som händer på klimatmötet i 
Paris, DN 2015-11-29 (PDF) 
Torkan slår hårt mot livet runt Amazonas, DN 2015-11-29 (PDF) 
Nu vill alla ha del av skogen, DN 2015-11-29 (PDF) 
I en annan tid finns en annan skog, DN 2015-11-29 (PDF) 

… och som återfinns på Kustmiljögruppens hemsida i dokumentarkivet under 

rubriken tidningsartiklar. 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/tidningsartiklar/tidningsartikla

r-2015/  

Under november månad har såväl regionala som nationella debattörer och 

forskare, som kan utgöra potentiella inbjuda gästtalare, yttrat sig om och i 

klimatfrågan på följande klickbara länkar… 

Upp till kamp för ett renare hav, Östran 2015-11-20 (JPG) – Havsforskaren 

Jonas Nilsson, Linnéuniversitetet. 

Två intressanta artiklar av professorn i miljövetenskap Johan Rockström. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Protokollsutdrag-§-15203-2015-10-29-Skogens-vatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/§-15203-2015-10-29-Skogens-vatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/dn_151129_01.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/dn_151129_02.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/dn_151129_03.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/dn_151129_03.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/dn_151129_04.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/dn_151129_05.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/dn_151129_06.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/tidningsartiklar/tidningsartiklar-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/tidningsartiklar/tidningsartiklar-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/11/Ostran20151120.jpg


14 

 

Professor vill se miljörevolutioner, SvD 2015-11-12 (JPG) 

Flyktingkrisen och klimatfrågan hänger ihop, Östran 2015-11-11 (JPG) 

 

 

 

§ 15238 Avstämningsmöte med Kärrabo Kustvårdsförening torsdagen den 4 november 

               2015 vad avser genomförd förstudie av vattenförbättrande åtgärder utmed 

                  kuststräckan mellan badudden i Bergkvara och Skeppevik 

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2014-10-23, § 14178 resp. 2014-11-26, § 14201 samt 2015-01-22, 

§ 15023 resp. 2015-05-21, § 15132 resp. 2015-09-17, § 15163 resp. 2015-10-29, 

§ 15205. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 29 oktober 2015, § 15205 framkom följande. 

 

Sekreteraren meddelar, att det nu föreligger ett datum för en presentations- 

redovisning av hela förstudien, vilken är satt till onsdagen den 4 november 2015. 

Tidpunkten är vald mot bakgrund av att sekreteraren är arbetsfri denna dag och 

att Rune Alexandersson, ordförande i Kärrabo Kustvårdsförening är i Bergkvara 

detta datum. 

 

Tyvärr har Gunnar Larsson, ledamot av Kärrabo Kustvårdsförening avanmält 

sitt deltagande i Länsstyrelsens heldag den 26 oktober 2015 med fokus lagt på 

åtgärdsarbeten i inlands- och kustvatten. Detta faktum känns inte bra inför det 

fortsatta vattenvårdsarbetet, då det enligt sekreteraren var en klockren och väl 

timad möjlighet för kustmiljöföreningen, att få kunskap om vilka möjligheter det 

finns för att både genomföra och finansiera vattenåtgärder i inlands- och 

kustvatten enligt § 15204 i detta protokoll. 

 

Innan de olika delprojekten prioriteras inbördes bör kustvårdsföreningen 

undersöka, om det inom det geografiska projektområdet/projektområdena som 

föreningen har rådighet över genom markägarna är eller har känsliga… 

 

- naturmiljöer – för fauna och flora 

- kulturmiljöer 

 

… som kan sätta begränsningar för delprojektens genomförande. 

 

Dessutom är det särskilt viktigt att framhålla, om vad som sägs i sista stycket 

med början på sidan 21 i protokollet från den 29 oktober 2015, där det står… 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/12/SvD201511121.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/11/Ostran20151111.jpg
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… särskilt tydligt var att Länsstyrelsen vill vara med från början på tåget och 

aktivt stödja alla de tankar, idéer och förslag som finns ute bland de olika 

aktörer som verkar och arbetar med vatten. Åtgärdsdelen sker och 

administreras av/via Jordbruksverket baserat på EU:s artiklar. 

 

Sekreteraren presenterar översiktligt en informationsskrift som framtagits av 8 

länsstyrelser, Linnéuniversitetet, SLU, Sportfiskarna, Vattenmyndigheten för 

Södra Östersjön, HaV och Stockholms universitet. Under rubriken Hållbart 

nyttjande och långsiktig förvaltning står det bland annat på sidan 7…  

 

”Torsås och Värmdö är exempel på kommuner som i sina översiktsplaner tar ett 

tydligt grepp om kusten”. Alla vi som använder kusten har gemensamt ett 

ansvar att skydda och vårda dessa miljöer. Stugägare kan se över sina avlopp, 

båtägare och fritidsfiskare kan t.ex. ta hänsyn till fiskens lekperioder och 

lekområden. 

 

Sekreteraren ber att få återkomma i detta ärende, eftersom avstämningsmötet 

med Kärrabo Kustvårdsförening 2015-11-04 ligger i tid efter Kustmiljögruppen 

styrelsemöte 2015-10-29. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta  

 Att detta ärende skall vara med på dagordningen till styrelsens sammanträde 

i december 2015. 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

 Sekreteraren redogör för att det planerade avstämningsmötet med deltagare från 

  Vattenrådet (Pernilla Landin), Kustmiljögruppen (Pia Prestel, Kåge Eklund) och 

              Kärrabo Kustvårdsförening (Rune Alexandersson, Gunnar Larsson) har 

                 genomförts på tid och plats som var överenskommet. 

 

Samtalet fördes i en god och konstruktiv atmosfär med vattnet och vatten- 

åtgärder i fokus, där delar av materialet översiktligt presenterades.  

Rune A kände en viss tveksamhet inför och om lämnade förslag på åtgärder i 

form av två-stegsdiken vid de tre genomströmningsprojekten var det mest 

optimala med hänsyn tagen till att den omgivande marken i huvudsak består av 

sand eller av lätt sandblandad jord. Kåge Eklund och Pia Prestel, som arbetat 

med förstudien förklarade, att visst kan det finnas en viss initial risk för erosion 
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innan vallväxter har etablerats på kanterna av två-stegsdikena, men att detta sker 

ganska snabbt. 

 

Kustvårdsföreningen skall efter genomgången samlas och gå igenom materialet 

med markägarna och om det finns frågor eller tankar i och kring förstudien som 

det råder osäkerhet om, så lovade Kåge E att finnas som bollplank i det fortsatta 

arbetet. 

 

Kåge E lyfte särskilt fram Lafsekullabäcken som ett eget och prioriterat objekt, 

då även Torsås kommun under MOMENT-tiden satt ett frågetecken kring denna 

bäck som närsalts kontaminator till den delvis instängda och grunda kustviken 

till Kalmarsund. En utökad arbetsgrupp med fastighetsägare även uppströms 

Lafsekullabäcken bör tillsättas för att komma vidare i ett åtgärdsarbete. Ju fler 

markägare som kan engageras i vattenåtgärderna desto mindre blir den 

ekonomiska insatsen per capita. 

 

Innan uppbrott så framförde Gunnar Larsson och Rune Alexandersson sitt 

TACK till Kåge E och Pia P för gjorda insatser. 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 

 Tacka Pia Prestel och Kåge Eklund för det förtjänstfulla arbete som nedlagts 

för att skapa konkreta och skarpa förslag på vattenåtgärder inom Kärrabo 

Kustvårdsförenings mark- och vattenområde. 

 

 De utlägg som finns redovisade av Kåge Eklund 2015-02-17 i faktura 

01/2015 på 667 kronor skall faktureras Kärrabo Kustvårdsförening som 

Kustmiljögruppen förskotterat för faktiska kostnader i samband med 

förstudiens genomförande. 

 

 

 

 

§ 15239 Inlämnad LOVA-ansökan till Länsstyrelsen i Kalmar län som avser  

                Vattenåtgärder i Grisbäckens avrinningsområde – steg 2. 

 

Torsås kommun är projektägare till ovannämnda LOVA-ansökan genom 

           miljökontoret och dess miljöinspektör Pernilla Landin, tillika sekreterare i 

                Vattenrådet. 

I projektet återfinns även andra aktörer såsom Vattenrådet, Torsås  

            Kustmiljögrupp, Torsås LRF och Greppa Näringen. 
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Av sammanfattningen i bilaga 1 på sidan 3 framgår följande… 

   
Grisbäcken är ett litet delavrinningsområde som under årens lopp har blivit 

förändrat på flera sätt. Grisbäcken är endast 18 km lång men många är vi som 

berörs av området. Genom att fokusera på att behålla näringen på land eller 

samla in den för att nyttja den på åkermark blir det en bra affär för oss alla.  

Många åtgärder har gjorts under senaste åren i detta område. Detta har delvis 

lett till att Grisbäckens ekologiska status kommer att uppgraderas från 

klassningen 2009, dålig ekologisk status till otillräcklig status. Beslutet om 

uppgradering av den ekologiska statusen kommer Vattenmyndigheten ta i 

december 2015.  

För att nå god ekologisk status senast 2027 som gäller för Grisbäcken, krävs 

många åtgärder och ett tydligt fokus.  

110 kg fosfor behöver omhändertas från Grisbäcken årligen för att Grisbäcken 

ska nå god ekologisk status med hänvisning till näringsreduktion.  

Vi har sett att Västerviks kommun och deras projektansvarige Dennis Wiström 

har lyckats bra med arbetet med att engagera och inspireras för att få åtgärder 

genomförda med fokus på att näringen ska behållas i marken för att skapa 

jämna och höga skördar samtidigt bidrar detta till att näringsläckaget minskar 

till Östersjön. Vi vill göra vår version av Dennispaketet/Västerviksmodellen.  

Därför bekostar vattenrådet en intensivutbildning i Västerviksmodellen under 3 

dagar, där Dennis Wiström anlitas för att visa oss och berätta hur de har gjort. 

Intensivutbildningen kommer att hållas för totalt 5 personer där flertalet är 

aktiva lantbrukare i kommunen med ett intresse för åtgärder i vatten. Vid denna 

utbildning kommer även en utvald person ” Dennis Jr” att delta.  

Vattenrådet kommer även anlita Dennis Wiström för 2 fältvandringar för att 

visa arbetet i ett större sammanhang.  

Under 2016 kommer Greppa Näringen påbörja sitt arbete med fokus på 

rådgivning i Torsås och Borgholms kommun. Detta är viktigt då 

Västerviksmodellen baseras på greppas åtgärdsmoduler.  

Projektet Grisbäcken steg 2 innebär en fortsättning av greppa där fokus ligger 

på att stötta och stödja för att få ett stort antal åtgärder genomförda ut med 

Grisbäckens avrinningsområde. För att få åtgärderna att hända, krävs att 

någon sätter bollen i rullning. Därför kommer ”Dennis Jr” på 50 % under 2 år 

vara den sammanhållande och stöttande kraften för att få åtgärder genomförda. 

I samverkan med kommunen kommer ”Dennis Jr” vara spindel i nätet i 

projektet, Grisbäcken steg 2.  

Åtgärder som är aktuella är strukturkalkning, anläggande av sedimentfällor och 

fosfordammar, tvåstegsdiken, effektiva kantzoner, kalkdiken, avfasning av 

dikesslänter mm åtgärder som gör att näringen inte fortsätter ut till den grunda 

och delvis instängda havsviken innanför Nötholmen och vidare till Kalmarsund 

och Östersjön.  

Kostnaden för samordningen söks med stöd av LOVA, Torsås kommun, Torsås 

LRF samt vattenrådet för Bruatorpsån, Grisbäcken och Brömsebäckens 

vattenråd. Kostnader för åtgärder som kommer genomföras kommer sökas via 

LBU med medfinansiering från Lantbrukarna och Torsås kommun. 
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Torsås 2015-11-30/Pernilla Landin 

 

 

I bilaga 1 till ansökan under rubriken ”bakgrund” ges en överskådlig bild av 

                  projektet, varvid följande kan konstateras och ingå som en del i steg 1… 

 

 I Grisbäckens avrinningsområde har flera förändringar gjorts under senare 

år. Sedan 2012 har de flesta fastigheterna längs med kusten från Bergkvara i 

norr till Södra Kärr i söder gått in i det kommunala Va-nätet. Detta har 

påverkat Grisbäcken positivt, då de flesta fastigheterna nu har en godkänd 

avloppslösning. 

 2009 – 2012 genomfördes ett EU projekt kallat MOMENT, där man 

fokuserade på åtgärder i Grisbäckens avrinningsområde på att hålla vatten 

och öka den biologiska mångfalden. Många informationsaktiviteter samt 5 

av 9 detaljprojekterade åtgärder genomfördes. 

 Vattenrådet och Torsås Kustmiljögrupp har varit aktiva under många år. 

Många vattendragsvandringar samt aktiviteter med förskola och grundskola 

har genomförts. 

 I samverkan har en modell för effektivt arbete tagits fram den så kallade 

”prästkragemodellen”. 

 Sammanfattningsvis har detta resulterat i att Grisbäckens ekologiska status 

kommer att uppgraderas till ”otillräcklig ekologisk status” i december 2015, 

när klassningen fastställs. 

 

Under rubriken ”nu vill vi arbeta vidare” framgår… 

 

 Grisbäcken - steg 2 är fortsättningen på MOMENT – steg 1. 

I steg 2 vill vi nu fokusera på jordbruksmark genom att behålla näringen på/i 

åkern där den gör störst nytta. 

 Grisbäcken steg 1 och 2 kommer att kompletteras med ett tredje steg – steg 

3, som står för att ta tag i de näringssalter som sedan tidigare har hamnat i 

den grunda och delvis instängda kustviken mellan Nötholmen och fastlandet 

i Södra Kärr. 

 Under 2016 kommer Greppa Näringen att fokusera på 2 kommuner i Kalmar 

län, Torsås kommun och Borgholms kommun. Detta måste betraktas som 

mycket positivt, då det visar sig att ”rådgivning” ger fler positiva 

miljöeffekter än vad åtstramad lagstiftning ger. 

 Under tidig vår 2016 kommer Vattenrådet att bekosta en platsförlagd 

utbildning i Västervik för 1-5 lantbrukare, samtliga från LRF i Torsås med 

agronom och konsult Dennis Wiström, även han lantbrukare som lärare. 

 Vattenrådet kommer även ordna med vatten/fältvandringar vid ett tillfälle för 

de som är intresserade samt vid ytterligare ett tillfälle där endast lantbrukare 
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utmed Grisbäcken är inbjudna. Denna dag ligger fokus på genomförande av 

åtgärder. 

 

Under rubriken ”syfte” framgår… 

 

 Syftet med projektet är att Grisbäcken ska uppnå god ekologisk status, vilket 

förutsätter att åns större problem i form av bland annat övergödning finner 

en acceptabel lösning. Genom att detta projekt fokuseras på näringsläckage 

och att behålla näringen på jordbruksmark arbetar vi även direkt och indirekt 

mot Sveriges miljömål. 

 

Under rubriken ”mål” framgår… 

 

 Att samordna, effektivisera, stötta och stödja lantbrukare för att så många 

åtgärder som möjligt ska genomföras, för att på sikt minska belastningen av 

fosfor på 110 kg årligen till den grunda och delvis instängda kustviken 

mellan Nötholmen och fastlandet, vilken kvantitet av fosfor som bedöms 

vara lantbrukets påverkan på Grisbäcken. 

 

Under rubriken ”projektet/samordnare” framgår… 

 

 För att få till ett större antal behovsanpassade åtgärder där de bäst behövs, 

krävs det att någon håller i rodret som kan stötta och stödja lantbrukarna. 

 Genom att projektanställa en person på 50 % under 2 års tid får vi 

åtgärdsbollen att rulla framåt. Den projektanställde i fortsättningen benämnd 

som alias Dennis Wiström Jr (DWJr) kommer att ha ett uppsökande 

arbetssätt för att samordna, driva på, stödja och pusha sina 

lantbrukarkollegor till att det blir åtgärder gjorda som håller näringen kvar på 

åkermarken istället för att läcka ut till Grisbäcken. 

 Genom att den projektanställde har föreslagits av Torsås LRF samt med 

urvalskriterierna att personen måste vara accepterad av kollegerna, kunnig 

inom växtodling och har lätt att kommunicera, så kommer vi att vara på rätt 

väg. 

 Det kan inte nog i detta sammanhang poängteras att rådigheten ligger hos 

markägare och dikningsföretag, vilket förutsätter en bra dialog mellan såväl 

markägare såväl som berörda myndigheter vid prövning mm. 

 Genom att Torsås kommun går in och delfinansierar projektet tillsammans 

med LOVA samt åtgärdsmedel via Landsbyggdprogrammet skapas goda 

förutsättningar för att målet på 299 kg nås på sikt. 2021 skall Grisbäcken ha 

uppnått god ekologisk status. 
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Under rubriken ”åtgärder” framgår… 

 

 Avfasning av dikesslänter, strukturkalkning, ekologiska funktionella 

kantzoner, kalkfilterdiken, två-stegsdiken, fosfordammar och våtmarker. 

 Åtgärder som Greppa Näringen föreslår i samband med deras rådgivningar. 

 För själva genomförandet av åtgärderna kommer tillgängliga stöd i 

Landsbygdsprogrammet att sökas via Länsstyrelsen i Kalmar län. 

 Enligt jordbruksverket går det att söka stöd för eller kommer troligen gå att 

söka stöd för… 

- miljöinvesteringar för förbättrad vattenkvalitet.  

- anläggning och restaurering av våtmarker och dammar för biologisk 

mångfald. 

- anläggning och restaurering av våtmarker och dammar för förbättrad 

vattenkvalitet. 

- anläggning av två-stegsdiken. 

- reglerbar dränering. 

 

 Sekreteraren hänvisar i övrigt till Kustmiljögruppens hemsida under ” senaste 

                 nytt” på den blå länken nedan, där hela ansökan går att läsa.  

 

http://www.kustmiljogruppen.org/lova-ansokan-gallande-grisbacken-steg-2-atgarder-for-att-

minska-naringslackaget-fran-grisbackens-delavrinningsomrade-till-kalmarsund/  

 

 … eller till diariet 2015-11-30 som inkommen handling 

 

2015-11-30 

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

rubriken LOVA-ansökan gällande GRISBÄCKEN – STEG 2, slutlig och 

inlämnad version till Länsstyrelsen i Kalmar län jämte fyra bifogade filer… 

# Blankett för ansökan om bidrag för lokala vattenvårdsprojekt. 

# Bilaga 1 – Projektbeskrivning till LOVA – ansökan april 2016 – april 2018. 

# Bilaga 2 – Plan för uppföljning och utvärdering av projektet samt spridning 

av resultatet. 

# Bilaga 3 – Rådgivning som du och miljön tjänar på, Greppa Näringen. 

(PDF) 

 

 

 Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 

 Tacka sekreteraren för en intressant presentation, där det av presentationen 

tydligt framgår, att under de två senaste åren har detta överordnade synsätt 

präglat ordförandens arbete och argumentarsenal i Vattenrådet. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/lova-ansokan-gallande-grisbacken-steg-2-atgarder-for-att-minska-naringslackaget-fran-grisbackens-delavrinningsomrade-till-kalmarsund/
http://www.kustmiljogruppen.org/lova-ansokan-gallande-grisbacken-steg-2-atgarder-for-att-minska-naringslackaget-fran-grisbackens-delavrinningsomrade-till-kalmarsund/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Ansokan-gallande-GRISBACKEN-steg-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/12/Slutversion-Kopia-av-ansokningsblankett-LOVA-GRISB-äCKEN-STEG-2.xls
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/12/bilaga1-lova-grisback-steg2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/12/bilaga2-lova-grisback-steg2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Slutversion-BILAGA-3-GREPPA-N-äRINGEN-utbud-f-Âr_2015.pdf
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 Nogsamt följa projektarbetet och så snart som ny uppgifter framkommer 

skall sekreteraren på eget initiativ och utan dröjsmål meddela styrelsen 

härom. 

 

 

 

 

§ 15240 Tillkomst av kalkbaserad närsaltsfälla i Södra Kärr 1:55 

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

                  sammanträde 2013-03-21, § 13090 resp. 2013-04-23, § 13191 resp. 2015-10-29,  

             § 15206.  

 

Vid styrelsens sammanträde den 29 oktober 2015, § 15206 framkom följande. 

 

Detta är ett nytt vattenprojekt som Pernilla Landin och sekreteraren tagit  

initiativ till, men som grundar sig på den dikesinventeringen som Södra Kärr  

Samfällighetsförening och Kustmiljögruppen genomförde tillsammans i 

samverkan under 2013 och som finns redovisat på Kustmiljögruppens hemsida 

på länken… 

http://www.kustmiljogruppen.org/inventering-av-de-diken-som-finns-langs-

kuststrackan-i-torsas-kommun/  

 

Vid ”Vårträffen” med medlemsföreningarna lördagen den 15 juni 2013 

har Pernilla Landin, Torsås kommun en egen programpunkt mellan klockan  

09.40-10.30 med rubriken ”Många bäckar små – Åtgärder med ideella 

krafter” med tre underrubriker i programmet… 

 Hur gör vi för kartläggning av diken utmed kusten som mynnar i 
Kalmarsund? 

 Vattenrikessnurran!  

 Vad visar vattenprover och förekomsten av vattenlevande organismer?  

Pernilla L kommer att genom sin föreläsning, sina förevisningar och 
demonstrationer på ”Vårträffen” på sitt trevliga sätt ge medlems- 
föreningarnas kontaktpersoner mycket goda förutsättningar för att 
genomföra inventeringen av alla de diken som finns längs kuststräckan i 
Torsås kommun och som rinner/mynnar ut i Kalmarsund. 
 
 
 

http://www.kustmiljogruppen.org/inventering-av-de-diken-som-finns-langs-kuststrackan-i-torsas-kommun/
http://www.kustmiljogruppen.org/inventering-av-de-diken-som-finns-langs-kuststrackan-i-torsas-kommun/
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Medlemsförening       Datum för inventering            Rapport  (PDF)    

Södra Kärr                 2013-07-04   Klicka här för att läsa hela rapporten! 
 Samfällighets- 
              förening  

  

 Under dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 Sekreteraren redogör för att lördagen den 24 oktober 2015, direkt efter 

                  ”Höstträffen” och besöket hos Bertil Aspernäs ca 15.30 så kommer det att 

                genomföras en arbetsträff vid det planerade kalkdiket där markägaren Marie 

                      Axelsson, arrendatorn Peter Johansson, representanter för Södra Kärr 

             Samfällighetsförening, Pernilla Landin, Vattenrådet samt Karl-Gustaf (Kåge)  

               Eklund och Pia Prestel, Kustmiljögruppen deltar. 

 Pernilla Landin har via mail översänt underlag till arbetsträffen, som finns i 

  diariet 2015-10-16 och som redovisas nedan.  

2015-10-16 

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

rubriken ”Här kommer karta, ansökningshandlingar gällande kalkdike i 

Södra Kärr” jämte sex bifogade filer… 

 

# Avtal markägarna. (PDF) 

# Förslag till skötselplan. (PDF) 

# Anmälan om vattenverksamhet och ansökan om dispens från 

strandskyddet. (PDF) 

# Karta med inritat åtgärdsområde. (PDF) 

# Södra Kärr kalkfilter. (PDF) 

# Södra Kärr kalkdike. (PDF) 

Sekreteraren berättar att arbetsträffen har genomförts på tid och plats enligt 

planeringen och samtliga inblandade parter är överens om, att ett kalkdike enligt 

den modell och skiss som Pernilla Landin presenterar för deltagarna är bra och 

skulle empiriskt kunna reducera mängden fosfor ut till den grunda och delvis 

instängda viken mellan fastlandet och Nötholmen på upp till 35 %.  

 

Länsstyrelen kräver att Torsås kommun som projektägare måste ansöka om 

”anmälan om vattenverksamhet”, vilket kan ta upp till 9 veckor. Tanken är att 

diket partiellt skall rensas på en sträcka av ca 125 meter innan kalken läggs i 

diket. Arrendatorn skall se till och ansvarar för att arbetet med den partiella 

rensningen av diket, utläggning av ca 40 ton kalk sker under förvintern 2015 

samt att kalken tas upp inom 4 år. Samtliga åtgärder kommer att bekostas inom 

ramen för Pernilla Landins budget för 2015. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2013/08/Dikesinventering-i-S%C3%B6dra-K%C3%A4rr-2013-07-04.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Har-kommer-karta-ansokningshandlingar-Sodra-Karr.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Avtal-Mark-ñgaren-Sodra-Karr.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/K-3-3-77-sk-Âtselplan-kroka.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Karta-med-inritat-Ñtg-ñrdsomr-Ñde.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/S-ûDRA-K-äRR-kalkfilter.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/S-ûDRA-K-äRR-KALKDIKE.pdf
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Rensningsmassorna och den utlagda kalken kommer efter upptagande att 

återbördas till närliggande åkermark som jordförbättring, vilket ger en win-win 

effekt med förhöjd produktion - avkastning för arrendatorn och miljön med 

bättre vattenkvalité och vattenstruktur. 

 

Samråd kommer och måste ske med Södra Kärr Samfällighetsförening, eftersom 

dels föreningen har skötselansvar för grönområdet intill diket, dels inte medför 

”men” i form av odör från de upplagda reningsmassorna för de fastigheter som 

ligger i området och utmed diket. 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 

 Att sekreteraren skall återrapportera till styrelsen när arbetet med 

kalkbaserad närsaltsfälla slutförts. 

 

Styrelsen beslutar 

 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren meddelar, att Peter Johansson, arrendator till Södra Kärr 1:55 har 

såväl rensat diket på en sträcka av 125 meter och lagt ut kalkkross, vilket skedde 

20-21 oktober 2015. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 Tacka sekreteraren för informationen. 

 Det nu tycks föreligga både förslag till åtgärder och genomförda åtgärder i 

skarpt läge enligt vad som framgår av dagens protokoll § 15238, § 15239 

och § 15240, vilket måste betraktas som ett trendbott i de två senaste årens 

ökenvandring. 

 Lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

 



24 

 

§ 15241 Informationsbroschyr utgåva 4 – Våren 2016 

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2015-01-22, § 15009 resp. 2015-03-19, § 15076 resp.  

2015-04-14, § 15104 resp. 2015-05-21, § 15126 resp. 2015-09-17, § 15159 resp. 

2015-09-17, § 15160. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 29 oktober 2015, § 15208 framkom följande. 

 

Arbetet med att revidera Kustmiljögruppens informationsbroschyr har pågått  

sedan vintern 2014/2015 och har tyvärr ännu inte nått fram till någon slutlig 

lösning till följd av saker, händelser och omständigheter som ordföranden och 

styrelsen inte har haft någon rådighet över. 

I protokollet från den 21 januari 2015, § 15009 kan det bland annat läsas… 

 

- Ordföranden håller som bäst på med att revidera vår nu gällande info-

broschyr, utgåva 3, våren 2014 med anledning av att styrelsen fått nya 

ansikten samt att antalet medlemsföreningar har minskat från 17 till 16 

stycken, då Djursviks hamnförening efter utredning inte längre har några 

medlemmar och därför inte längre bedriver någon verksamhet. 

- Det råder stor osäkerhet om, hur det egentligen ser ut och ligger till med 

medlemsföreningarna i den norra delen av kustremsan i Torsås kommun.  

Existerar verkligen Djursviks Stugförening, som nu är upptagen som 

medlemsförening i Kustmiljögruppen eller är det andra föreningar såsom 

Kroka Stugförening och/eller Påbonäs Stugförening, som skall vara 

medlemmar?  

- Av nedan inkommen och redovisad mailkorrespondens 2015-01-21, som 

finns i diariet med samma datum, framkommer dels hur komplext detta 

ärende är, dels vilket omfattande arbete som ordföranden redan lagt ner för 

att få ordning på medlemsmatrikeln. 

- 2015-01-21 

Inkommer kopia av mailkorrespondens (PDF) från John Bräutigam, 

Kustmiljögruppen med rubriken ”Stugförening”. 

- Mot bakgrund av vad som ovan redovisas berättar ordföranden, att arbetet 

för närvarande har stannat av, för att vid lämpligt tillfälle börja på nytt, när 

relevanta uppslagstrådar kan skönjas i tunneln. 

  

Den senaste info-broschyren – utgåva nr 3 – Våren 2014 - finns på 

Kustmiljögruppens hemsida under linjalrubriken dokumentarkiv/PR på 

länken http://www.kustmiljogruppen.org/pr-material/   

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Stugforening.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/pr-material/
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Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 En ny info-broschyr tas fram, utgåva 4 – Våren 2016 där Djursviks 

Stugförening utgår, varför antalet medlemsföreningar i Kustmiljögruppen 

efter denna justering uppgår till 15. 

 

  Styrelsen beslutar  

 I enlighet med presidiets förslag. 

 Med tillägg för att sekreteraren i samverkan med Johan Blomqvist, 

WebbochForm.se får i uppdrag att ta fram ett nytt förslag till info-broschyr, 

att presenteras för styrelsen under senvintern/våren 2016. 

 Med tillägg för att kassören i sitt revideringsarbete med föreningens 

verksamhetsbudget för 2016 beaktar kostnaderna för externt köpta tjänster. 

  

  Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren redogör för de kontakter som redan tagits med Johan Blomqvist, 

WebbochForm.se via mail 2015-11-29, som finns i diariet med samma datum… 

  

2015-11-29 

Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med 

rubriken ”Informationsbroschyr, utgåva 4 – våren 2016”. 

… för att bringa och få ordning på i första hand hemsidan under linjalrubriken 

”Om oss”/medlemsföreningarna från norr till söder, så att dessa stämmer både 

vad avser namn och antal.  

2015-11-30 

Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se, som 

meddelar att listan över medlemsföreningar på Kustmiljögruppens hemsida 

nu är upp(ned)daterad från 16 till 15 medlemsföreningar. 

Den nya kartan från norr till söder av medlems-/kustföreningar kommer efter 

redigering, uppdatering ha följande utseende som Du hittar på länken… 

http://www.kustmiljogruppen.org/om/kustmiljoforeningar/  

Därefter kommer hemsidans underrubriker och sidor nogsamt att gås igenom, så 

att antalet medlemsföreningar blir konsistent rätt till antal – 15 stycken. 

När detta är avklarat kommer arbetet med info-broschyren att påbörjas och beror 

givetvis på den person inom styrelsen som får på sin lott, att ansvara för 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Sv-Informationsbroschyr-utgava-4-varen-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Sv-2-Informationsbroschyr-utgava-4-varen-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/om/kustmiljoforeningar/
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informationen både utåt och inåt gentemot medlemsföreningarna enligt vad som 

framgår i § 15234 i detta protokoll. 

 

 

§ 15242  Revidering av verksamhetsplan för 2016 med plan 2017-2018 

 Vid styrelsens sammanträde den 29 oktober 2015, § 15209 framkom följande. 

Sekreteraren redogör för att det enligt den organisationsmodell, daterad 

2015-03-26, som styrelsen har arbetat efter under verksamhetsåret 2015 så 

åligger denna arbetsuppgift kassören.  

 

Klicka på de blå länkarna nedan 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2011/08/Organisationsplan-2015.pdf  

http://www.kustmiljogruppen.org/om/verksamhetsplaner/verksamhetsplan-

2015/  

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att uppdra till kassören att revidera och utarbeta förslag till ny 

verksamhetsplan för verksamhetsåret 2016 med flerårsplan 2017-2018. 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 Med tillägg för att sekreteraren skall översända verksamhetsplan 2015 med 

flerårsplan 2016-2017 som Word-fil till kassören Lena Peribert. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren har expedierat styrelsens beslut per den 31 oktober 2015, som finns 

i diariet med samma datum enligt nedan. 

 
2015-10-31 
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till Lena Peribert, kassör i 
Kustmiljögruppens styrelse tre Wordfiler enligt beslut vid styrelsens 
sammanträde 2015-10-29, § 15209 resp. § 15210 resp. § 15211. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/08/Organisationsplan-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/08/Organisationsplan-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/om/verksamhetsplaner/verksamhetsplan-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/om/verksamhetsplaner/verksamhetsplan-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Wordfiler-till-Lena-P.pdf
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§ 15243 Revidering av verksamhetsbudget för 2016 med plan 2017-2018 

 Vid styrelsens sammanträde den 29 oktober 2015, § 15210 framkom följande. 

Sekreteraren redogör för att det enligt den organisationsmodell, daterad 

2015-03-26, som styrelsen har arbetat efter under verksamhetsåret 2015 så 

åligger denna arbetsuppgift kassören. Klicka på de blå länkarna nedan 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2011/08/Organisationsplan-2015.pdf  

http://www.kustmiljogruppen.org/om/verksamhetsbudgetar/verksamhetsbudget-

2015/ 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att uppdra till kassören att revidera och utarbeta förslag till ny 

verksamhetsplan för verksamhetsåret 2016 med flerårsplan 2017-2018. 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 Med tillägg för att sekreteraren skall översända verksamhetsbudget 2015 

med flerårsplan 2016-2017 som Word-fil till kassören Lena Peribert 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren har expedierat styrelsens beslut per den 31 oktober 2015, som finns 

i diariet med samma datum enligt nedan. 

 

2015-10-31 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) till Lena Peribert, kassör i 

Kustmiljögruppens styrelse tre Wordfiler enligt beslut vid styrelsens 

sammanträde 2015-10-29, § 15209 resp. § 15210 resp. § 15211. 

 

 

§ 15244 Planering inför arbetet med ”Årsredovisning för verksamhetsåret 2015” 

 Vid styrelsens sammanträde den 29 oktober 2015, § 15211 framkom följande. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/08/Organisationsplan-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/08/Organisationsplan-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/om/verksamhetsbudgetar/verksamhetsbudget-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/om/verksamhetsbudgetar/verksamhetsbudget-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Wordfiler-till-Lena-P.pdf
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Sekreteraren påminner ledamöterna om, att detta styrelsesammanträde är det 

näst sista för verksamhetsåret 2015 och mot bakgrund av detta faktum måste 

blicken automatiskt lyftas till vad som kommer att hända under januari 2016. 

Sekreteraren anser det därför nödvändigt att det i likhet med tidigare år görs upp 

en plan för hur årsredovisningen skall tas fram. 

Föreningens årsredovisning har under de senaste åren varit ett ganska ambitiöst 

framtaget dokument på drygt 30 sidor, både vad avser en genomgång av det år 

som gått ur verksamhetssynpunkt, styrelsens förvaltningsberättelse, en klassisk 

ekonomidel, men även med kikaren riktad mot den kommande tre-årsperioden.  

Centrala moment i årsredovisningen för verksamhetsåret 2015 blir då, 

 

 Förvaltningsberättelse.  

 Verksamhetsberättelse som både omfattar händelser inom 

”kustmiljöfamiljen”, men även de externa aktiviteter som Kustmiljögruppen 

involverats i och under det år som gått. 

 Kustmiljögruppens framtid inför det nya och osäkra verksamhetsåret 2016. 

 Resultat och balansräkning. 

 Ekonomiska flerårsjämförelser, resultatdisposition. 

 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser. 

 Tilläggsupplysningar. 

 Revisorsuppdraget. 

 Revisionsberättelsen. 

 

Sekreteraren redogör för att enligt föreningens stadgar § 10 – Räkenskaper, så 

skall styrelsens årsredovisning överlämnas till föreningens revisor senast den 15 

mars 2016. 

Detta medför att styrelsen har endast två ordinarie styrelsemöten under första 

kvartalet 2016 till sitt förfogande för att ta fram en komplett årsredovisning, som 

håller den standard som revisorn i likhet med föregående år kräver av styrelsen. 

Revisorn har sedan en månad på sig fram till den 15 april 2015, att begära in 

kompletterande handlingar från styrelsen samt avge sin revisionsberättelse. 

 

Det är därför synnerligen viktigt att arbetet med att ta fram en årsredovisning för 
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verksamhetsåret 2015 påbörjas omgående efter årsskiftet och att den verbala, 

deskriptiva och retrospektiva delen av årsredovisningen finns redan på plats och 

är färdig till styrelsens sammanträde under januari/februari 2016. 

Det är i förvaltnings- och verksamhetsberättelserna, som den verbala, 

deskriptiva och retrospektiva delen återfinns genom att vaska fram viktiga 

händelser om hur verksamhetsåret 2015 varit.  

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 Årsredovisningen för verksamhetsåret 2015 skall finnas i ett utkastförslag 

intill styrelsens sammanträde i februari månad 2016. 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 Med tillägg för att sekreteraren skall översända ”Årsredovisning för 

verksamhetsåret 2014” som Word-fil till kassören Lena Peribert. 

 

Kustmiljögruppens ”Årsredovisning för verksamhetsåret 2014” finns på 

Kustmiljögruppens hemsida på länken … 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2011/09/Arsredovisning-sammansatt-i-sina-delar.pdf  

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren har expedierat styrelsens beslut per den 31 oktober 2015, som finns 

i diariet med samma datum enligt nedan. 

 
2015-10-31 
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till Lena Peribert, kassör i 
Kustmiljögruppens styrelse tre Wordfiler enligt beslut vid styrelsens 
sammanträde 2015-10-29, § 15209 resp. § 15210 resp. § 15211. 
 
 
 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/09/Arsredovisning-sammansatt-i-sina-delar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/09/Arsredovisning-sammansatt-i-sina-delar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Wordfiler-till-Lena-P.pdf
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§ 15245 Avtackning av avgående ledamöter i styrelsen 

 Sekreteraren redogör för den princip som infördes i samband med att John 

              Bräutigam blev ordförande 2014-01-01. 

 I protokoll från 2014-05-15, § 14107 respektive 2014-08-28, § 14126 framgår 

                   att de ledamöter som lämnade Kustmiljögruppens styrelse vid slutet av 

                 verksamhetsåret 2013 inbjöds till en arbetslunch på Dalskärs Sjökrog som ett 

                  uttryck för föreningens uppskattning för det ideella och osjälviska arbete som 

               nedlagts för att både lokalt och regionalt arbeta för och emot EU:s miljömål och 

                  ”Ett gott liv i en livskraftig kommun”. 

 

 Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 För de ledamöter som lämnar styrelsen i samband med årsskiftet 2015 – 

John Bräutigam och Kennert Täck - så skall dessa ledamöter bjudas på en 

arbetslunch i anslutning till ”Vårträffen 2016”. 

 Det är den t.f. ordföranden som arrangerar och inbjuder John Bräutigam och 

Kennert Täck till arbetslunchen. 

 Kostnaderna skall konteras på konto/kostnadsställe för ”uppvaktningar”. 

 I överläggningen deltar inte John Bräutigam och Kennert Täck. 

 

 

  

§ 15246 Sammanträdesplanering första halvåret 2016 

 Av hävd så kan det konstateras att efter genomgång av föreningens styrelse- 

              protokoll för tiden hösten 2011 till och med hösten 2015 kan det på goda 

                grunder konstateras, att föreningen har haft 9 protokollförda ordinarie 

                sammanträden under varje verksamhetsår tillika kalenderår – 4 under hösten och 

             5 under våren med uppehåll för sommarmånaderna juni-juli-augusti. 

               Sammanträdesdag har i regel varit tredje torsdagen i varje månad med början  

                  klockan 18.00, som har inletts med en enklare måltid för att underlätta för de 

               ledamöter som kommer direkt ifrån sina arbeten. 

 I enlighet med vad som sagts ovan föreslår presidiet styrelsen att besluta att 

  sammanträdestiderna för våren 2016 bör bli enligt följande… 

 

 Torsdagen den 21 januari 2016 hos Kåge Eklund, Södra Kärr 
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 Torsdagen den 18 februari 2016 hos 

 Torsdagen den 17 mars 2016 hos 

 Torsdagen den 21 april 2016 hos 

 Torsdagen den 19 maj 2016 hos 

 

 

 

§ 15247 Vårträff 2016  

 Sekreteraren redogör för att det åligger styrelsen enligt föreningens stadgar § 03, 

               moment 06, att planera för och arrangera en årligen återkommande Vårträff med 

                medlems-/kustmiljöföreningarna som inrymmer två delar, där den ena utgörs av

 den formella delen, årsmötet som skall ske före maj månads utgång och i princip 

          omfatta godkännande av styrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2015 och i 

              den mån det föreligger inkomna motioner lämna svar på dessa efter styrelsens 

                  beredning samt en mera publik del i form av något intresseväckande ämne. 

 Presidiet har diskuterat den publika delen och kommit fram till två aktuella och 

           intressanta punkter… 

 Inlämnad LOVA-ansökan för Grisbäcken – steg 2, som finns beskriven i § 

15239 i detta protokoll, där Torsås Kustmiljögrupp är en av flera med- 

aktörer jämte Torsås kommun, Vattenrådet, LRF i Torsås och Greppa 

Näringen. Ansökan i steg 2 avser finansiering av en projektanställd person 

med hemvist inom Torsås kommun och tillika företagare inom de gröna 

näringarna med stor integritet. Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet och 

Magnus Svensson. 

 Baltic Blue Growth-projektet som beviljat alldeles nyligen 8 MSEK till 

projektet om musselodlingar som finns att läsa i följande artikel… 

- Åtta miljoner från EU till blåmusslorna eller i diariet 

- 2015-11-20 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) – Susanna Minnhagen – för 

kännedom från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med 

rubriken ”JA till Baltic Blue Growth-projektet”. 

- 2015-11-23 

Inkommer svarsmail (PDF) från Susanna Minnhagen, 

Kalmarsundskommissionen med rubriken ”GRATTIS till Baltic Blue 

Growth-projektet”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/11/Ostran20151124.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/JA-till-Baltic-Blue-Growth-projektet.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Sv-GRATTIS-till-Baltic-Blue-Growth-projektet.pdf
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Den senare programpunkten knyter samman temat för Höstträffen 2015 med 

besöket på musselodlingen i Hagby hamn och den engagerade miljöprofilen Jan 

Andersson. 

 

I svarsmailet från den 23 november 2015 säger Susanna Minnhagen, 

projektledare Kustmiljö, Kalmar kommun, att hon gärna kommer till Torsås och 

berättar om projektet. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 Tidpunkten för Vårträffen 2016 går av stapeln lördagen den 28 maj 2016 

mellan klockan 09.30 – 12.30. 

 Temat för Vårträffen 2015 blir ”Åtgärder lokalt och regionalt för att nå EU:s 

miljömål. 

 Det är skärskilt viktigt att ”det politiska ansvaret” markeras under Vårträffen 

genom deltagande av Vattenrådets ordförande Roland Swedestam samt 

Bygg- och miljönämndens ordförande Hans Larsson. 

 ”Tjänstemannaansvaret” markeras genom deltagande av Martin Storm, 

samhällsbyggnadschef och Pernilla Landin, sekreterare i vattenrådet tillika 

miljöinspektör. 

 

 

Informationsärenden §§ 15248 – 15258 

 

§ 15248 Vattenrådet 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

   handlingar sedan föregående sammanträde 2015-10-29. 

2015-10-30 
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med 
rubriken ”Styrelsemöte 12 november 2015, klockan 17.30”. 
 
2015-11-28 
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) protokollsutdrag 2015-10-29, § 
15201 – Kustmiljögruppens representation i vattenrådet 2016 till Pernilla 
Landin, sekreterare i vattenrådet jämte en bifogad fil… 
2015-10-29, § 15201 – Kustmiljögruppens representation i vattenrådet 2016. 
(PDF) 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Styrelsemote-12-november-17.30.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Kustmiljogruppens-representation-i-vattenradet-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/§-15201-2015-10-29-Kustmiljogruppens-representation-i-Vattenradet-2016.pdf
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§ 15249 Bräkneåns Vattenråd 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

handlingar sedan föregående sammanträde 2015-10-29. 

2015-11-03 
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med 
rubriken ”Inbjudan till Bräkneåns Vattenråd den 16 november 2015” jämte 
en bifogad fil… 
# Inbjudan till Temakväll om vandringshinder mm i Bräkneån. (PDF) 
 
 

§ 15250 Kalmarsundskommissionen 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

handlingar sedan föregående sammanträde 2015-10-29. 

 

2015-11-03 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, 

Kustmiljögruppens ordförande som avser sammanträdet med 

Kalmarsundskommissionens samverkansgrupp torsdagen den 29 oktober 

2015 jämte tre bifogade filer… 

# Minnesanteckningar 2015-10-29. (PDF) 

# Arbetsgrupper. (PDF) 

# LOVA – LONA – SÅP, Eva Hammarstöm, Länsstyrelsen i Kalmar län. 

(PDF) 

 

2015-11-20 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) – Susanna Minnhagen – för 

kännedom från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med 

rubriken ”JA till Baltic Blue Growth-projektet”. 

2015-11-23 
Inkommer svarsmail (PDF) från Susanna Minnhagen, 
Kalmarsundskommissionen med rubriken ”GRATTIS till Baltic Blue Growth-
projektet”. 
 

 

§ 15251 Länsstyrelsen i Kalmar län 

 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

handlingar sedan föregående sammanträde 2015-10-29. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Inbjudan-till-Brakneans-Vattenrad-2015-11-16.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/iNBJUDAN-TEMAKV-äLL-16-NOVEMBER-2015..pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Mote-med-samverkansgruppen-2015-10-29.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/minnesantekningar-151029.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/arbetsgrupper-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/LOVA_LONA_SÅP1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/JA-till-Baltic-Blue-Growth-projektet.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Sv-GRATTIS-till-Baltic-Blue-Growth-projektet.pdf
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2015-11-05 

Inkommer mail (PDF) från Carina Pålsson, Vattenenheten, Länsstyrelsen i 

Kalmar län med rubriken ”Minnesanteckningar – Dag med åtgärdsfokus den 

26 oktober 2015” samt ”Meddelande” (PDF) jämte nio bifogade filer… 

# Välkomna! (PDF) 

# Biotopvård – Öland. (PDF) 

# EHFF. (PDF) 

# LOVA – Kustbäckar. (PDF) 

# LOVA-LONA-SÅP. (PDF) 

# Miljöinvesteringar. (PDF) 

# SWOT – Kalmar. (PDF) 

# Åtgärdsarbete – Hur? 

# Minnesanteckningar. (PDF) 

 

 

 

§ 15252 Kustmiljögruppens aktuella och pågående projekt 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

handlingar sedan föregående sammanträde 2015-10-29. 

 

2015-10-31 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) till Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet information om, att bollen nu är i rullning både vad avser 

feedback från styrelsen och de fastigheter som berörs av kalkbaserad 

närsaltsfälla/kalkfilterfälla i Södra Kärr. 

2015-10-31 
Sekretariatet översänder via mail (PDF) information om ny mötesplats för 
avstämningsträff med Kärrabo Kustvårdsförening. 
 
2015-11-01 
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till John Bräutigam, 
Kustmiljögruppens ordförande förslag till ställningsfullmakt utställd på Rune 
Fransén, att företräda Torsås Kustmiljögrupp vid och i samrådet med 
Länsstyrelsen i Kalmar län, då det gäller ”Nytt femårigt tillstånd för vasslåtter 
utmed kustremsan i Torsås kommun” jämte en bilfogad fil… 
# Protokollsutdrag från styrelsens sammanträde 2015-10-29, § 15212. 

2015-11-02 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 
med rubriken ”Uppdaterad information som underlag till presentation – 
Kärrabo Kustvårdsförening 2015-11-04 jämte en bifogad fil på länken… 
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=sv&authuser=0&mid=zsU6aaYbPd
FM.keUgnqpzOubM  
 
 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Minnesanteckningar-Dag-med-atgardsfokus-den-26-oktober-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Meddelande-Dag-med-atgardsfokus-den-26-oktober-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Välkomna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/biotopvårdOland.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/EHFF.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/LOVA-kustbäckar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/LOVA_LONA_SÅP.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Miljöinvesteringar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/SWOT-Kalmar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Åtgärdsarbete_hur.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Minnesanteckningar_-àtg-ñrdsm-Âte.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Bollen-i-rullning-for-kalkbaserad-narsaltsfalla-i-Sodra-Karr.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Ny-motesplats-for-onsdagens-avstamningstraff-forstudie-Karrabo.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Stallningsfullmakt-Rune-Fransén.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/§-15212-2015-10-29-Stallningsfullmakt-Rune-Fransén.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Sv-Uppdaterad-information-som-underlag-till-presentation-2015-11-04.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=sv&authuser=0&mid=zsU6aaYbPdFM.keUgnqpzOubM
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=sv&authuser=0&mid=zsU6aaYbPdFM.keUgnqpzOubM
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2015-11-07 
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, ledamot av 
Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Våra medlemsföreningar ang. 
ansökan om tillstånd för vasslåtter”. 

2015-11-20 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) – Assar Johansson för kännedom från 
Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Vasslåtter 
2015”. 

2015-11-21 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) – Roland Blomqvist – för kännedom 
från Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken 
”Vasslåtter 2015”. 

2015-11-29 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 
med rubriken ”Inlämnad LOVA-ansökan för vattenåtgärder i Grisbäckens 
avrinningsområde – steg 2”. 
 
 

§ 15253 Torsås kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

   handlingar sedan föregående sammanträde 2015-10-29. 

 

Inga inkomna handlingar. 

 

 

 

§ 15254 WebbochForm.se 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

handlingar sedan föregående sammanträde 2015-10-29. 

 

2015-11-04 

Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken 

”Bilder från Höstträffen 2015”. 

 

2015-11-29 

Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med 

rubriken ”Informationsbroschyr, utgåva 4 – våren 2016”. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Vara-medlemsforeningar-ang.-ansokan-om-tillstand-for-vasslatter.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Vasslatter-2015-11-20.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Vasslatter-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Sv-Inlamnad-LOVA-ansokan-for-vattenatgarder-i-Grisbackens-avrinningsomrade-steg-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Bilder-fran-Hosttraffen-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Sv-Informationsbroschyr-utgava-4-varen-2016.pdf
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§ 15255 Kustmiljögruppens Nyhetsbrev för december månad 2015 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

   handlingar sedan föregående sammanträde 2015-10-29. 

 

 

§ 15256 Greppa Näringen 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

handlingar sedan föregående sammanträde 2015-10-29. 

 

2015-11-10 

Inkommer Nyhetsbrev via mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken 

”Lär känna din mark”. 

2015-11-27 
Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Proffsigt 
dikesunderhåll säkrar dräneringen och förbättrar vattenmiljön”. 

2015-12-01 
Inkommer mail (PDF) från Teresia Borgman, Greppa Näringen med 
rubriken ”Hållbar intensifiering av jordbruket”. 
 
 

 

§ 15257 Havs- och vattenmyndigheten 

 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

   handlingar sedan föregående sammanträde 2015-10-29. 

2015-11-24 
Inkommer mail (PDF) från Malin Hemmingsson, utredare vid enheten för 
miljöprövning och miljötillsyn, Havs- och vattenmyndigheten med rubriken 
”Ålgräsängar ska återskapas när hamnen byggs ut”. 

 

§ 15258 Information och kommunikation i övrigt – Handlingar i diariet som återfinns på 

              hemsidan för perioden 2015-10-29 – 2015-12-10. 

Klicka på den blå länken nedan för att ta del av inkomna handlingar. 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o-

m-2015-06-01/  

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Lar-kanna-Din-mark-2015-11-10.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Proffsigt-dikesunderhall-sakrar-draneringen-och-forbattrar-vattenmiljon1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Hallbar-intensifiering-av-jordbruket-2015-12-012.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Algrasangar-ska-aterskapas-nar-hamnen-byggs-ut.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o-m-2015-06-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o-m-2015-06-01/
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Delgivningsärenden samt mötets avslutande  

§§ 15259 – 15261 

 

§ 15259 Delgivningsärenden – Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

  perioden 2015-10-29 – 2015-12-10. 

 Klicka på den blå länken nedan för att ta del av inkomna handlingar. 

 http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o-

m-2015-06-01/  

2015-10-29 
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, ledamot av 
Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Styrelsemöte”. 

2015-10-30 
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens styrelse 
med rubriken ”John Bräutigam sent You Styrelseprotokoll 2015-10-29 med 
JB kommentarer.pdf” 

2015-10-31 
Sekretariatet översänder via mail (PDF) det justerade protokollet från 
styrelsens senaste sammanträde, torsdagen den 29 oktober 2015, till 
styrelsens samtliga ledamöter såväl ordinarie såväl som ersättare för 
verksamhetsåret 2015 och det kommande 2016 jämte en bifogad fil… 
# Justerat protokoll från styrelsens sammanträde 2015-10-29. (PDF) 

2015-10-31 
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till Lena Peribert, kassör i 
Kustmiljögruppens styrelse tre Wordfiler enligt beslut vid styrelsens 
sammanträde 2015-10-29, § 15209 resp. § 15210 resp. § 15211. 
 
2015-10-31 
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till Pia Prestel, ledamot av 
Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Uppdaterat protokoll för Johns 
underskrift/justering jämte en bifogad fil… 
# Styrelseprotokoll från styrelsens sammanträde den 29 oktober 2015. 
(PDF) 

2015-11-03 
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 
med rubriken ”Ola Sennefjord ringde”. 
 
2015-11-28 
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) protokollsutdrag 2015-10-29, § 
15200 – Kustmiljögruppens representation i Kalmarsundskommissionens 
samverkansgrupp till Rune Fransén, Kustmiljögruppen för inhämtande av 
tankar och reflektioner jämte en bifogad fil… 
# 2015-10-29, § 15200 – Kustmiljögruppens representation i 
Kalmarsundskommis- sionens samverkansgrupp. (PDF) 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o-m-2015-06-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o-m-2015-06-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Styrelsemote-2015-10-29-vagbeskrivning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/John-Brautigam-sent-you-styrelseprotokoll-2015-10-29.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Justerat-protokoll-2015-10-29.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Styrelseprotokoll-2015-10-29-utgava-21.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Wordfiler-till-Lena-P.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Uppdaterat-protokoll-for-Johns-underskrift-justering.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Styrelseprotokoll-2015-10-29-utgava-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Ola-Sennefjord-ringde.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Kustmiljogruppens-representation-i-KSK-samverkansgrupp.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/§-15200-2015-10-29-Kustmiljogruppens-representation-i-Kalmarsundskommissionens-samverkansgrupp.pdf
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2015-11-28 
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) protokollsutdrag 2015-10-29, § 
15201 – Kustmiljögruppens representation i vattenrådet 2016 till Pernilla 
Landin, sekreterare i vattenrådet jämte en bifogad fil… 
2015-10-29, § 15201 – Kustmiljögruppens representation i vattenrådet 
2016. (PDF) 

2015-11-29 
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens 
ordförande med rubriken ”Presidiemöte i vecka 49”. 
 

§ 15260 Nästa styrelsemöte  

 

§ 15261 Mötet avslutas. 

 

 

 

 

Söderåkra 2015-12-03 

 

John Bräutigam  

Ordförande         Karl-Gustaf Eklund 

                                                                       Sekreterare 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Kustmiljogruppens-representation-i-vattenradet-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/§-15201-2015-10-29-Kustmiljogruppens-representation-i-Vattenradet-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Sv-Presidiemote-i-vecka-49.pdf

