
 
Tid:  Onsdagen den 9 mars 2011 
 

Plats:  I bostaden hos Pia Prestel   
 
Närvarande:  Rune Fransén, ordförande 

  Solveig Johansson 

  Pia Prestel, sekreterare 

  Leif Lindberg, sakkunnig vad avser §§ 03-04 

   

   

     

§ 01 Mötets öppnande 

 

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar deltagarna välkomna. 

 

§ 02 Fastställd dagordning  

  
 § 03 - Bidragsansökan för miljöförbättrande åtgärder  

 § 04 - Precisering av miljöförbättrande åtgärder som underlag till 

Kalmarsundskommissionen. 

 § 05 – Representanter i vattenrådet under kommande mandatperiod  

2011-2014. 

 § 06 Avsägelse av uppdrag som sekreterare. 

 § 07 Sekreterare fram till årsmötet 2011. 

 § 08 Övriga frågor. 

 

§ 03 Bidragsansökan för miljöförbättrande åtgärder 

 

Kustmiljögruppen erbjuds möjligheten att inkomma med förslag till 

                      miljöförbättrande åtgärder av åar och vattendrag samt utmed kustremsan i 

                     Torsås kommun genom Kalmarsundskommissionen hos Naturvårdsveket. 

 

Jan Andersson, miljöchef i Torsås kommun och Stan Weyns projektanställd 

inom MOMENT är involverade i kustmiljöarbetet. Kalmarsundskommissionen 

tar inte över det lokala arbetet, utan detta ansvar ligger hos Torsås kommun, 

Torsås Kustmiljögrupp som paraplyorganisation för de olika Kustmiljö- 

föreningarna och givetvis hos de olika Kustmiljöföreningarna själva. 

 

Kustmiljögruppens ordförande Rune Fransén har en ordinarie styrelseplats i 

Kalmarsundskommissionen. 

 

Diskussioner förs med Naturvårdsverket och vi upplever att de är positiva till 

olika typer och förslag av miljöförbättrande åtgärder i Torsås kommun. 



Naturvårdsverket förfogar över ekonomiska medel som kan komma 

kustmiljöarbetet till del inom Torsås kommun. 

 

Kalmarsundskommissionen skall inkomma med två ansökningar till 

Naturvårdsverket, där den ena ansökan om- och innefattar utplantering av 

fiskyngel med ett belopp på 15 MSEK. Torsås andel av denna summa är okänd 

när detta protokoll skrivs. 

 

Torsås kommun har vänt sig till den ideella sektorn i kommunen för att komma 

in med underlag till Kalmarsundskommissionens ansökan. Här är Kustmiljö- 

gruppen en viktig aktör. Kustmiljögruppen kan förmedla kontakter med 

markägare samt komma med förslag till miljöförbättrande åtgärder i respektive 

område. 

 

§ 04  Precisering av miljöförbättrande åtgärder som underlag till Kalmarsunds- 

kommissionen 

 

 Kustmiljögruppen föreslår i sin skrivelse till Torsås kommun med vad som 

anförs som underlag i § 3 ovan följande förslag. 

 

 Rovfiskeprojekt. 

 Grisbäckens mynning. Inplantering av yngel för abborre samt vassar för 

dessa. 

 Ängaskären, Ragnabo Värnholmen är kommunens bästa lekplatser för 

gädda. Lekbottnar måste då återskapas via bottensugning. 

 Avveckla fördämningar för elproduktion vid Ord i Djursvik. Fri passage 

behövs för fisken. 

 Skapa lekmöjligheter för fisk i Bruatorpsån. 

 Översvämningsmarker. 

 Sötvattenbiotop. 

 Våtmarker. 

 Kvävefällor. 

 Sedimentationsdammar. 

 Kalkning och kalkfilterdiken 

 Avfasning av dikesslänter. 

 Örarevet – barnkammare för fisk. 

 

Samverkan med LRF är önskvärt. Kanske kan Rolf Johansson vara en person som 

kontrasignerar Kustmiljögruppens sammanställning av åtgärdsförslag. 

  

 

§ 05  Representanter i vattenrådet under kommande mandatperiod  

2011-2014 

 

Rune Fransén 

Solveig Johansson 

Roland Blomqvist 

Pia Prestel, ersättare 

 



§ 06  Avsägelse av uppdrag som sekreterare i Kustmiljögruppen. 

 

Birgitta Hedvall inkommer med skrivelse om entledigande från uppgiften som 

kassör. 

 

Styrelsen beslutar 

  

att entlediga Birgitta Hedvall från uppgiften som kassör. 

 

§ 07  Sekreterare fram till årsmötet 2011. 

 

 Solveig Johansson inkommer med skrivelse om entledigande från uppgiften som 

                      sekreterare.  

 

Styrelsen beslutar 

 

 att entlediga Solveig Johansson som sekreterare samt 

att utse Pia Prestel som sekreterare. 

 

§ 08  Övriga frågor. 

 

 Hemsidans uppdatering är ej klar. 

 

§ 09  Mötet avslutas 

 

Mötet avslutas och ordföranden tackar för visat intresse och engagemang samt 

deltagarna tackar för god förtäring. 

 

 

Vid protokollet   Justeras: 

 

 

Pia Prestel    Rune Fransén 

 

 

 

 

 

 


