
Pengaregn från Hav (Havsmyndigheten) – 

Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje 

och nytta för alla 

över Kalmar län med 1 500 000 + 1 500 000 

Sista ansökningsdag vecka 16 (16-20 april) 

Ni vet det gamla ordspråket; ”när det regnar manna från  

himlen har den fattige ingen skål”. Därför blir frågan till  

oss alla om vi kan, vill och orkar att på någon vecka få ihop 

ansökningar som förbättrar kustmiljön.    

Kustmiljögruppen har via mail från Kalmarsundskommissionen fått uppgift om 

att Havsmyndigheten har tilldelat Kalmar län och de sex kustmiljökommunerna 

exkl. Västervik, efter en del turer, miljöpengar för konkreta åtgärder som ska 

vara möjliga att utföra under 2012. 

 1 500 000 kronor för fiskevårdsuppgifter i Kalmarsund 

 1 500 000 kronor för reducering samt läckage av närsalter, fosfor och 

kväve, ut i Kalmarsund, vilket kan göras med hjälp av dammar, fällor och 

struktur- kalkning. 

De tankar och idéer som Ni har inom Er kustmiljöförening bör vara så långt 

planerade att Ni har markägarens godkännande och i princip kan projektera/söka 

tillstånd hos Länsstyrelsen direkt, om Ni får klart med finansieringen från Hav. 

Det finns även möjlighet att få pengar inom de två angivna områdena ovan 

till… 

 olika typer av förstudier. 

 framtagande av detaljerade åtgärdsprogram som görs av en fristående 

konsult som kan övergödningsfrågor. 

MOMENT-gruppen i Torsås kommer att lämna in förslag till ansökningar på 

följande projekt; 

 Vasspellets som experiment med pengar för olika analyser och kostnader 

för skörd, transport samt arbetstid för pelletstillverkare. Sökt belopp 

25 000 kronor. 



 Anlägga våtmarken i Sloalycke enligt projektbeskrivning, vilket beräknas 

att reducera kväveflödet med 160 kg/år respektive fosforflödet med 8 

kg/år. Sökt belopp  450 000 kronor. 

 Byte av icke fungerande kvävefilter i Söderåkra vid Kroka gård. Sökt 

belopp 50 000 kronor. 

Vi från Kustmiljögruppens sida är mycket väl medvetna om vad vi begär av Er, 

men vi vet också hur mycket goda tankar och gedigen kompetens som finns hos 

Dig och Din Kustmiljöförning. 

Även en lång resa börjar ju med ett första steg och vi föreslår därför att alla idéer 

och tankar hur speciella de än kan tyckas vara, punktas ner. 

Behöver Du och Din Kustmiljöförening ett snabbt bollplank så finns ju alltid 

Rune Fransén tillhands som guidar Dig rätt i mängden av tankegods. 

Lycka till. Tänk på att Dina tankar och Ditt bidrag är viktigt för kustmiljön i 

Kalmarsund. 

Kustmiljöhälsningar 

Karl-Gustaf Eklund 

enligt uppdrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


