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Lokalt Ledd Utveckling - Leader 

Regeringen gav i mars Jordbruksverket i 

uppdrag att hantera stöd för lokalt ledd 

utveckling (LLU) för samtliga fyra EU-fonder1. 

LLU går att jämföra med det som i 

Landsbygdsprogrammets föregående period 

benämndes Leader och arbetsnamnet 

kommer att fortsatt vara Leader.  Lokala 

organisationer, oavsett om man verkar i 

landsbygd eller i städer, anges nu få bättre 

förutsättningar att utveckla sin hembygd. Det 

kan till exempel handla om nya företag, 

service, bredband eller besöksnäring. Alltså 

verksamheter som lokalt skapar utveckling 

och nya jobb.  

Styrelsen för Leader Småland Sydost har be-

slutat att gå vidare med våra sex kommuner2 

att ingå i ett gemensamt område för 

programperioden 2014-2020. Det nya 

området ska även inkludera de fyra 

Blekingekommunerna Karlskrona, Ronneby, 

Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Därmed 

kommer det utökade området att omfatta 11 

kommuner och berörda Regionförbund. 

                                                             
1 Europeiska jordbruksfonden för landsbygdens 
utveckling, Europeiska havs- och fiskerifonden, 
Europeiska socialfonden och Europeiska regionala 
utvecklingsfonden till lokalt ledd utveckling 
2 Emmaboda, Lessebo, Nybro, Tingsryd, Torsås, 

Uppvidinge 

 

Arbetet har redan börjat och Kustmiljö-

gruppens sekreterare Karl-Gustaf ”Kåge” 

Eklund ingår i fokusgruppen miljö, energi och 

klimat. Där arbetar man med att ta fram 

underlag till kommande Utvecklingsstrategi. 

Vass-slåttern sommaren 2014 

På det hela taget har årets vass-slåtter gått 

enligt plan, men förstås med lite justeringar 

under resans gång. Assar Johansson, ”Mr 

Truxor”, har meddelat att förekomsten av vass 

har minskat något utmed kustremsan i Torsås 

kommun jämfört med tidigare år.  

Vad som däremot är nytt för i år är att 

kommunen via sin miljöinspektör sände oss 

ett mail den 2 juni, precis när vi börjat planera 

för ”skarpt vassläge”, med information om 

vass som avfall. Grundbudskapet var att vass 

kategoriseras som ett avfall som ska tas 

omhand av KSRR. Om man vill ta hand om 

vassen på annat sätt ska detta först anmälas 

till Bygg- och Miljönämnden. Bygg- och 

Miljönämnden är dock restriktiv med att tillåta 

andra sätt, får vi meddelat oss. Detta leder 

förstås till kraftiga reaktioner bland 

Kustmiljögruppens medlemsföreningar. 

Naturligtvis blir vi väldigt konfunderade. Vi ser 

ju på vassen som en biomassa som ska gå i 

kretslopp så lokalt som möjligt. Det har ju 

fungerat i stort sett väl i många år. Köra den 

med bil till KSRR hos återvinnings-stationen i 

Torsås (för små mängder) eller till Moskogen i 

Kalmar (för större mängder) känns helt fel. 

Betala för både containerhyra, transport och 

omhändertagande känns fullständigt upp- och 

nervänt utifrån hur vi tänkt tidigare. 

Kommunen står fast vid sin inställning men jag 

tror inte att sista ordet är sagt för detta påbud 



kan bli spiken i kistan för denna ideellt utförda 

miljöåtgärd. 

Samråd angående muddring av Bergkvara 

småbåtshamn 

I augusti lämnade vi svar på en samråds-

handling från Torsås kommun angående 

muddring av småbåtshamnen i Bergkvara. 

Synpunkterna är främst baserade på fakta från 

Naturvårds-verkets rapport ”Miljöeffekter vid 

muddring och dumpning, en litteratur-

sammanställning”. Rapport 5999. Oktober 

2009. 

Svaret var att Kustmiljögruppen ser positivt på 

att småbåtshamnen i Bergkvara muddras. Den 

har positiva mervärden för såväl den fasta 

befolkningen, deltidsboende som det rörliga 

friluftslivet. Båtliv, friluftsliv och vattenliv är en 

värdefull tillgång för kommunen vilken bör 

vårdas och utvecklas – för ett gott liv i en 

livskraftig kommun. Med hänsyn till de relativt 

små negativa akvatiska effekter, som 

dessutom enligt det kunskapsunderlag som 

studerats klingar av inom en relativt kort tid, 

är en muddring inte bara acceptabel utan 

även önskvärd. 

Kustmiljögruppen erhåller miljöpris  

Centerpartiets i Torsås kommun årliga 

miljöpris delades i år ut till Torsås Kustmiljö-

grupp. Pia Prestel tog emot priset av Eva-

Kristina Berg och Christoffer Johansson vid en 

ceremoni den 19 juli. Prissumman på 10 000 

kr har styrelsen beslutat öronmärka till en 

konferens vid höstträffen 2015 under rubriken 

”Miljöåtgärder vid och ovanför vattnet som 

skapar ett mervärde för bygden”. 

På Kustmiljögruppens och alla dess 

medlemsföreningars vägnar framför jag ett 

varmt tack! 

John Bräutigam 

Ordförande 

 

 

 

Pia Prestel visar den symboliska checken 

 

 

 

Höstträff och föreningsstämma hålls i 

Bergkvara Båtklubbs lokal torsdagen den 23 

oktober kl. 18.30. Kallelse kommer

 


