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Rune Fransén 

Till Karl-Gustaf Eklund 

Från: Rune Fransén (rune.fransen@telia.com) 

Skickat: den 15 juni 2012 11:43:49 
 

Till: Karl-Gustaf Eklund (kage.eklund.kvistofta@hotmail.com) 

Enl. ök. 

Rune 
 

-------- Ursprungligt meddelande --------  

Ämne:  SV: utvärdering konferensen 

Datum:  Wed, 13 Jun 2012 12:29:51 +0200 

Från:  Stellan F Hamrin <stellan.hamrin@stockholm.se> 
Till:  Stan Weyns <Stan.Weyns@torsas.se>, "'Anna Carnelius (Anna.Carnelius@kalmar.se)'" 

<Anna.Carnelius@kalmar.se>, 'Rune Fransén (rune.fransen@telia.com)' 
<rune.fransen@telia.com>, Pernilla Landin <Pernilla.Landin@torsas.se> 

 

Hej 

Det ser ju himla bra ut och tydligen missade jag det allra bästa. 

Marmeladen är slut och detta med vass-pellets var klart intressant. 

Wilhelm Granéli i Lund (gift med Edna G. i Kalmar) ledde ett stort projekt 

på 70-talet om just detta och Börje Alriksson på Miljödepartementet. 

doktorerade på energigrödor på SLU-Uppsala. 

 

Rapporterna om fiskdöd oroar mig även om jag tror att den sista rapporten 

från sundet nog beror på dålig vinterkondition i kombination med en mkt 

snabb uppvärmning som leder till svält. Detsamma drabbad nästan alla 

skånska sjöar våren 1988 när 500 ton fisk dog i bara Ringsjön (mest  braxen 

och mört). Men man kan fråga sig varför fisken var i dålig kondition? 

Lennart Balk med kollegor på Stockholms univ. tror att det är kopplat till 

brist på Thiamin (vitamin B12) alt. överskott av thiaminas (enzym) och at 

detta drabbar både fågel, fisk och däggdjur och ev. människor. 

 

Det man skulle kunna göra region alt är att ordna ett möte för att samla 

information om var fiskdöd/fågeldöd förekommer eller förekommit till att 

börja med. Skåneregionen funderar över detta och tyvärr tycks inte 

Havsmyndigheten ha resurser att ta tag i frågan. 

Man kanske kunde samarbeta? 

 

Hälsningar 

Stellan 

 

 

________________________________________ 

Från: Stan Weyns [Stan.Weyns@torsas.se] 

Skickat: den 12 juni 2012 15:48 

Till: 'Anna Carnelius (Anna.Carnelius@kalmar.se)'; Stellan F Hamrin; 'Rune 

Fransén (rune.fransen@telia.com)'; Pernilla Landin 

Ämne: utvärdering konferensen 

 

Hej alla, 
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Skickar härmed utvärderingen av konferensen. Bra betyg, bra jobbat. 

Pernilla och jag kommer att sammanställa den informationen som ska läggas 

på vattensamlingens hemsida, innan vi sprider information om att vi har 

uppdaterad den. 

 

Och angående hemsidan: nedan ser ni att vi har registerat nästan 1000 

besökare, men mer än 125 sedan konferensen var över. Vi borde då gå ut med 

information på den. 
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Med vänlig hälsning 

Stan Weyns 

Projektledare MOMENT 

 

Torsås kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Box 503, 385 25 Torsås 

Tfn: 0486-33186 

E-post: stan.weyns@torsas.se 

Hemsida: www.torsas.se 

Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande. 
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