
Ledningsgruppsmöte 24 april 2014 

Dagordning: 

 

1. Kalmarsundskommissionens VP 2014 

 

2. Årets kustvattenturné –riktas mot näringslivet. Kalmar 1 okt, Västervik 2 okt 

 

3. Viktiga möten kring Kalmarsund och Östersjön 2014 (genomförda och kommande) 

 

4. Havet som resurs och ”Blue tech”? Vad menas? Exempel på möjligheter för Kalmar län 

 

5. Baltic Blue growth projektet, nationella vattenbruksstrategin och VCO 

 

6. 10 miljoner avsatt från vattenkraften för att främja arter i strömmande vatten   

 

7. Övriga frågor och diskussion 

 



Vad är Kalmarsundskommissionen?  

 • KSK bildades 2007 som ett initiativ av Kalmar kommun för att få igång ett arbete med konkreta 

vattenvårds-åtgärder, liknande det som då redan bedrevs i Torsås och Mönsterås. 

  

• 2009-2013 utvidgades kommissionen för att gälla alla 7 kustkommunerna. Kommunernas 

kontanta insatser finansierade tillsammans med Länsstyrelsen en gemensam 

åtgärdssamordnare Anna (+ Susanna) 

 

• Åtgärdssamordnaren hade som uppgift att stötta genomförandet av de sökta LOVA-projekten, 

samt söka nya externa medel till åtgärdsarbete från EU och nationellt. 

 

• 26 LOVA-projekt och 8 övriga projekt (EU, Havsmiljöanslag) initierades eller söktes genom 

Kalmarsundskommissionen.  

 

• En anonym enkätutvärdering 2013 visade att deltagande kommuner upplevde: 

 -att antalet vattenvårdsprojekt hade ökat 

 -att samarbetet med grannkommunerna kring vattenfrågor hade ökat 

 

Slutsats: Det syfte som Kalmarsundskommissionen bildades för är uppnått. 

 

Samtidigt önskade de som fyllt i enkäten att det även i framtiden skulle finnas en 

”åtgärdssamordnings-funktion”. 



Våtmarker (LBU+LOVA) 

Sanering Oskarshamn 

Gamlebyviksprojekt (LOVA) 

Biogas av marint substrat 

Musselodlingar (Baltic 2020) 

Moment 

Greppa Näringen 

Många åtgärder i länet! 

Våtmarker (LOVA) 

Latrintömning (LOVA) 

Båtbottentvättar (LOVA) 

Musselodling (LOVA) 

Gemensamhetsanl. (LOVA) 

Strukturkalkning (LOVA) 

 

Översiktlig VA-planering 
(LOVA) 



Ska Kalmarsundskommissionen finnas kvar? 

 Såhär tyckte samverkansgruppen: 

• Nätverk finns: Kommunala projektledare, vattenråd, kustmiljögrupper 

 

• Kompetens finns 

 

• Externa medel finns 

 

• Vissa kommunala medel finns 

 

• Samarbete med Linnéuniversitetet finns 

 

• Vatten- och kust frågorna prioriteras hårt bland miljöfrågorna i vissa kommuner 

 

• Vi har en direkt kontakt med regionens höga politiker genom styrgruppen 

 

Fråga till ledningsgruppen: Vill ni har detta kvar? Kommer det att finnas kvar ändå utan 

Kalmarsundskommissionen? 

  

• Vad gör vi?  



Vad tyckte ni förra året att vi skulle göra i år? 

• Oskarshamn: Kör kommunövergripande kust- och skärgårdsprojekt, 

fiskevårdsprojekt där man skapar och återskapar lekområden mm.  

• Vi har projektidé för vattenråden i samarbete med Sportfiskarna 

• Mönsterås: Fånga upp pågående aktiviteter och knyt ihop i 

kommunövergripande projekt.  

• Det gör vi nu 

• Borgholm: Samla oss under gemensam flagg och marknadsför oss utåt för vi 

är dåliga på att visa vad vi gör. 

• ÖI, Almedalen (OBS! Kalmarsundskommissionen Är känt i Sverige) 

• Kalmar: Fisk-kartläggningsprojekt med LNU (hur var det förr, hur är det nu, 

gör vi rätt och vad ger åtgärderna för effekt) 

      Hitta företag att samarbeta med, ”Havet som resurs” 

• Fiskforskaren Per Larsson till nästa möte, årets kustmiljöturné 

• Regionförbundet: Stärk upp vattenråden, var vår dialogpartner i vattenarbetet 

•    Vattenrådssamordnarna och ideella ordförande ska värvas till 

samverkansgruppen. Gemensamma projekt med regionförbundet. 

• LNU/HMI: Hur kan vi stärka varandra på bästa sätt? 

•  Kalmarsundskommissionens lista till LNU ”Grants Office” 

• Ny representant i lednings el styrgrupp? Kjärstin Hagman Boström 

 



  
1. Kalmarsundskommissionens VP 2014 

Såhär tyckte samverkansgruppen: 

 

-Ej säkert att projekten ska styra VP 

-Vi kan ta åtgärdsprogrammet för SÖ Östersjön som vår ”ram” 

-KSKs roll är att se till att kommunerna tillsammans med andra aktörer gör 

konkreta åtgärder i enlighet med åtgärdsprogrammet. 

-Samverkan kan ske genom kommunövergripande tjänster, uppföljning av 

projekt i samarbete med Linnéuniversitetet, informationsspridning. 

  

Vilken gemensam omvärldsbevakning och informationsspridning 

behövs? 

 

-Vilka åtgärder är kostnadseffektiva? 

-Vilka pengar finns att söka? 

-Vilka utsläpp har vi? 



 

 

3. Viktiga möten kring Kalmarsund och Östersjön 2014 

(genomförda och kommande) 

•-Havet som resurs 6 feb (ÖI) 

 

•-Dialogmöten om gröna näringarnas framtid 25 feb (Lst) 

 

•-Torsås 24 maj-(Torsås kustmiljögrupp): Landshövding, 

•näringslivsrepresentanter, politiker och tjänstemän i diskussion om 

kommunens vattenplan  

 

•-2-3 juli –Östersjövecka i Almedalen. KSKs tema- hur går vi från pilot till full 

skala, och vem ska göra det? Vilka ska vi försöka få till debatten? 

 

•-16-18 september Workshop i Ljungnäs, skriva EU-ansökan till 

musselodlings- och foderprojektet Baltic Blue Growth (KSK) 



 

 

3. Viktiga möten kring Kalmarsund och Östersjön 2014 

(genomförda och kommande) 

•1 okt Base Camp Kalmar om Blue Tech och företags ansvar för Östersjön 

(MTC) 

 

•-2 okt Base Camp Västervik om Gröna näringarna och företags ansvar för 

Östersjön (KSK) 

 

•-3 nov Samverkansgruppsmöte (KSK) 

 

•-11 nov Ledningsgruppsmöte (KSK) 

 

•-18 nov Styrgruppsmöte (KSK) 



 

 

4. Havet som resurs och ”Blue tech”? Vad menas? 

Exempel på möjligheter för Kalmar län 

 

 

 

 

 

Läckeby Waters 

Kretsloppsteknik Öland 

Södra Flyckt 

Kustvattenkommitéen 

Kommunbolagskoncernerna 

Näringslivscheferna 

Böda Sand Camping 

Long Island Divers 

Kalmar lantmän 

Almi 

LRF 

Länsstyrelsen 

Regionförbundet 

Ung företagssamhet 

Sportfiskarna 

Vattenmyndigheten 

Kamprad-stiftelsen 

 



 

 

5. Baltic Blue Growth projektet, nationella vattenbruksstrategin 

och VCO 

 

 



 

 

6. 10 miljoner avsatt från vattenkraften för att främja arter i 

strömmande vatten  

 

 



• Miljöfond – medel avsätts årligen från 

bra miljövalmärkta vattenkraftföretag. 

• Krav=Åtgärder som gynnar arter som 

missgynnas av vattenkraft (behöver 

ej vara på plats där det finns eller har 

funnits vattenkraft) 

• Fokus anläggningsåtgärder, 

(administration, information, 

utvärdering) 

• Budgetram 10 miljoner 

• Beviljade projekt: 15 000-500 000kr 

• Inget krav på medfinansiering men 

positivt!  

• Möjlighet att växla upp pengar! 

Miljöfond 

Naturskyddsföreningen 


