
 

 
 

                Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

Tid:  Måndagen den 6 mars 2017, klockan 18.00. 

Plats:  Hos ordföranden Pia Prestel i dennas sommarbostad i Ragnabo, 

                                          Bergkvara. 

Närvarande: Pia Prestel, t.f. ordförande 

Lena Peribert, kassör 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare  

Gunnar Larsson, tjänstgörande ersättare 

Ove Lindh, tjänstgörande ersättare 

Kifle Yessab, tjänstgörande ersättare 

Anmält förhinder att delta 

Robert Briland, ledamot 

Hans Brohlin, ledamot 

Rune Fransén, adjungerad ledamot 

Christer Johansson, ersättare 

Magnus Rosenborg, ledamot 

Jarl Sturesson, ledamot 

Övriga deltagande 

Bo Johnér, adjungerad ledamot  

 

 

§ 17038 Projekt ”Vik för vik – mot en friskare Östersjökust” – lägesrapport 

 (Stående ärendepunkt på kallelserna intill 2020-12-31) 

 

 Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

                sammanträden 2016-10-10, § 16169 resp. 2016-11-289, § 16209 resp.  

                 2017-01-23, § 17007. 

 

 Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

 Sekreteraren går igenom inkomna handlingar i diariet. 



2017-02-02 

Inkommer mailkorrespondens (PDF) mellan Carina Pålsson, Vattenenheten 

vid Länsstyrelsen i Kalmar län och Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 

och Kåge Eklund, sekreterare i Kustmiljögruppen med rubriken ”Möte 2017-

02-16 i Grisbäck – inom projektet vik för vik”. 

 

2017-02-16 

Inkommer svarsmail (PDF) från Carina Pålsson, Vattenenheten, 

Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Vårt gamla Leader-projekt jämte 

två bifogade filer… 

# Projektplan Levande Kustvatten – Leader 2006. (PDF) 

# Slutrapport Levande Kustvatten – Leader 2006. (PDF)  

 

2017-02-16 

Vid platsbesök i Grisbäck inom Vik för vik projektet – mot en friskare 

Östersjökust överlämnar Carina Pålsson, Vattenenheten, Länsstyrelsen i 

Kalmar län ”Reviderad projektplan med angivande av syfte, mål och 

tidsplan”. (PDF) 

 

2017-02-16 

Inkommer svarsmail (PDF) från Carina Pålsson, Vattenenheten, 

Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Visuell bild över viken i Södra Kärr 

med angivande av karteringspunkter” jämte en bifogad fil… 

# Fixpunkter – bottenkartering (PDF) bilaga 10 i inlämnad LOVA-ansökan 

november 2012 avseende viken mellan Nötholmen och fastlandet. 

 

2017-02-20 

Inkommer svarsmail (PDF) av personligt reflekterande natur från Pernilla 

Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Anteckningar på Carinas 

block” jämte en bifogad fil… 

# Carina Pålssons blockanteckningar från sitt besök i Grisbäck 2017-02-16 

inom ramen för vik för vikprojektet mot en friskare Östersjökust. (PDF) 

 

 

 Av minnesanteckningarna från överläggningen med styrelsen för Vattenrådet 

               torsdagen den 16 februari 2017 under rubriken VIK FÖR VIK – MOT EN 

                 FRISKARE ÖSTERSJÖKUST framkommer följande information… 

 

Länsstyrelsen i Kalmar län är projektägare, som i sin tur samverkar med de olika 

Länsstyrelserna från Blekinge upp till Stockholms län.  

 

Det långsiktiga syftet är att nå god ekologisk status i havsvikar längs 

Östersjökusten genom att göra åtgärder med avseende på närsaltsbelastning och 

på biologisk mångfald.  

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Sv-Mote-vik-for-vik-2017-02-16-i-Grisback.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Sv-Vart-gamla-leaderprojekt-2006.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Projektplan-Levande-Kustvatten-Leader-2006.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/SLUTRAPPORTLevandeKustvatten-Leader-2006-Carina-Pålsson.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Reviderad-projektplan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Reviderad-projektplan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Sv-Visuell-bild-over-viken-i-Sodra-Karr-med-angivande-av-karteringspunkter.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Fixpunkter-bottemkartering.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Carinas-anteckningar-2017-02-16.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Carinas-anteckningar-2017-02-16.pdf


4 vikar i Kalmar län ingår varav viken vid Grisbäckens mynning är en av länets 

utvalda vikar.  

 

Framför allt ska provtagning och underlag tas fram, men även förslag på 

metoder hur man kan åtgärda näringsproblematiken.  

 

Exempelvi på åtgärder kan vara att ta bort näringsrika sediment, binda fosfor, 

åtgärder för rovfisken, restaurera vegetationen är bra och alternativa åtgärder för 

att uppnå ”god ekologisk status”. 

 

Vårt (Vattenrådets) och Kustmiljögruppens bidrag i projektet blir i detta skede 

vår lokalkännedom och vårt engagemang samt hjälp med kommunicering. 

  

Projektet startades under 2016 och pågår fram till 2020-12-31.  

 

Provtagningen ska göras under de närmaste 1,5 åren och bekostas av 

                 Länsstyrelsen i Kalmar län. 

 

Sekreteraren går igenom ”Reviderad projektplan”, som är klickbar på den blå 

               länken nedan.  

”Reviderad projektplan med angivande av syfte, mål och tidsplan”. (PDF) 

 

 

 

Presidet föreslår styrelsen att besluta att 

 Sekreteraren får i uppdrag att informera övriga styrelseledamöter, när det 

händer något väsentligt, så att de ledamöter som har intresse av att delta och 

förvärva kunskaper om, vilka vattenåtgärder som kan tänkas och vidtas i 

Grisbäckens mynningsdelta, kan närvara. 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Reviderad-projektplan.pdf

