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Noterat från Vårträffen med medlemsföreningarna 2014 på temat… 

  

”Vattenvårdsplan 2014-2018 – Vi satsar på miljön för ett gott liv i en 

livskraftig kommun”. 

Moment 2 – Stefan Carlsson (Landshövding, Länsstyrelsen i Kalmar län). 

Vattenmiljön, en integrerad del i länets utveckling! 

Sekretariatet noterar, att landshövding Stefan Carlsson i sin 12 sidiga Powerpoint presentation 

lyfter fram ord och uttryck som ”en lönsam hållbar utveckling”, ”Kalmar - ett rikt län”, ” en 

god livsmiljö”, ”rent vatten”, ”tillväxt”, ”avvägningar”, ”utveckling, ”utmaningar”.  

Samtliga ord och uttryck andas möjligheter snarare än svårigheter och vilar på 

”ledarförmågan” att våga i kombination med att kunna och vilja. 

Sekretariatets noteringar/anteckningar kommer därför i utvalda delar komplettera den 

information som framkommer i Powerpoint presentationen. 

Stefan Carlsson inleder med att tacka för inbjudan samt tycker det är kul att få vara här en helt 

vanlig lördag i slutet av maj, tackar Kustmiljögruppen för initiativet och berättar för 

deltagarna att hans favoritämne är ”hur ska vi få ihop alla intressen i och runt omkring en 

hållbar utveckling för vårt läns tillväxt? 

Stefan C nämner vidare att han är ordförande i vattendelegationen för Södra Östersjöns 

vattendistrikt som har till uppgift att fatta beslut om miljökvalitetsnormer 2015, 

åtgärdsprogram samt förvaltningsplaner och är regeringens förlängda arm för att genomföra 

EU:s vattendirektiv. Besluten tas på en regional nivå för att de skall vara förankrade på en 

övergripande nivå i regionen, där olika intressen behöver vägas mot varandra och riktar sig till 

andra myndigheter som ska se till att besluten följs. 

Det går inte att ta miste på, att Stefan C känner en stor frustration över hittills uppnådda 

resultat, då det gäller Södra Östersjöns vattendistrikt och efterlyser verkligen mer verkstad för 

att uppfylla visionen ”en hållbar utveckling, en god livsmiljö i Kalmar län genom dagliga 

utmaningar och avvägningar mellan ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet”. 

Påståendet och utropet att ”Kalmar län är ett rikt län” tar avstamp i tre punkter… 

 Rikt på ekosystemtjänster, som är de funktioner hos ekosystemen som gynnar 

upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor, skydd mot 

naturkatastrofer som översvämningar och jordskred, vattenrening via våtmarker eller 

musslor, naturlig skadedjursbekämpning, tillgång till grönytor för rekreation, 

reducering av partikelhalter och växthusgaser samt bildandet av bördig jord
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 Höga natur- och kulturvärden med effekt och stor potential genom sitt kustläge, 

tillgången på vatten i sjöar, bäckar och åar. 

 De gröna näringarna, besöksnäringen/turismen, boendet och tillgången på 

rekreation 

Stefan C påtalar, att han varje dag i egenskap av landshövding ställs inför granlaga frågor, 

svåra beslut som kräver både ledarskap, visionärt tänkande, miljöhänsyn och avvägningar 

mellan olika intressen. 

I de följande fyra Powerpoint presentationerna ger Stefan C exempel på avvägda beslut, som 

det förutsätts att han som landshövding kan fatta, utifrån kriterierna i stycket ovan. 

 Riksintressen/Nya anläggningar 

- Linnéuniversitetets strategiska placering i Kalmar hamn. 

- Björn Ulvaeus planer för Slottsholmen i Västervik, där fastigheten har ett unikt 

havsläge med stora naturvärden. Här har det bedrivits restaurang och nöjesverksamhet 

sedan början av 1900-talet och strax intill ligger Stegeholms slottsruin där Västerviks 

visfestival äger rum varje sommar. Syftet med förvärvet är att ta fram en ny detaljplan 

över fastigheten och uppföra en spännande byggnad, ett landmärke i Västervik, som 

skall inrymma ett unikt semesterboende med hotellkänsla och nöjen.  

  

 Artskydd, missljud, skuggfält/Vindkraft 

- Vilket skall väga tyngst och vad händer med människors värderingar, tyckande och i 

vilken omfattning skall detta få inverka på beslut kontra saklighet om behovet av 

förnybar energi? 

 

 God vattenstatus i Östersjön/Lantbrukets utveckling 

- Holmbergs gård i Ljungbyholm är ett lantbruk med integrerad svinproduktion, 

växtodling, skog och hästuppfödning. Den 24 januari 2014 kommer Miljööver- 

domstolens dom som fastställer tillståndsbeslutet från Länsstyrelsen i Kalmar om 

byggnation av nytt suggstall. 

 

 Strandskydd/Boende, rekreation 

- Strandskyddet och dess stora naturvärden kopplat till strandnära boende och 

möjligheter för kommunerna i länet att öka den bofasta befolkningen och därmed 

skatteunderlaget. 

De fyra huvudrubrikerna ovan innebär stora utmaningar mellan lagstiftningen å den ena sidan 

och tolkningen av lagstiftningen å den andra baserat på subjektiva värderingar gjorda av 

människor för att kunna uppnå visionen och balansen mellan ekonomisk, ekologisk och social 

hållbarhet för ett rikt län – Kalmar län. 
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På Powerpoint presentationen med rubriken ”Utmaningar” visas hur olika aktörer såsom 

Länsstyrelsen, sektorsmyndigheter, intresseorganisationer och kommuner med sina djupa och 

olika värderringar hos sina experter och tjänstemän har möjlighet att göra och komma fram 

till så vitt olika tolkningar av ett och samma regelverk. Det visar sig även, att inom en och 

samma sektorsmyndighet t.ex. Naturvårdsverket kan det råda olika uppfattningar om hur 

lagstiftningen kan och ska tolkas beroende på vilken avdelning som handlägger det aktuella 

ärendet. Detsamma gäller även en intresseorganisation såsom Naturskyddsföreningen. Detta 

skapar förvirring, fördröjer beslut, kanske t.o.m. felaktiga beslut som drabbar allmänhet, 

företag och organisationer för att uppnå en lönsam hållbar utveckling över tid. 

Stefan C betonar vikten av att ge och skapa goda förutsättningar för lönsamhet i hållbarhet 

genom följande exempel. Hållbart tänkande ger förutsättningar för… 

 Rent vatten för badturismen. 

 Rent vatten för expansion av industrin. 

-Visste ni att 1/3 allt vatten i Mörbylånga kommun används av Guldfågeln i deras 

processer och på samma sätt gäller för Södra Cell i Mörbylånga kommun. Bristen på 

rent vatten är en förutsättning för industrin att tillverka och processa fram sina 

produkter. 

 Rent vatten för djurhållning. 

 Rent vatten och klimatförändringar. 

Samtliga exempel ovan är extremt tydliga, då Kalmar län är ett län som har relativ brist på 

rent vatten. Finns inte detta rena vatten och dessutom i tillräcklig mängd blir den hållbara 

utvecklingen en ödesfråga i sig. Att klara av avvägningarna och tolkningarna är en ledarfråga 

av högsta dignitet. 


