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                      2015 

                                        Anmält frånvaro: 

                      Rune Fransén, adjungerad ledamot 

                      Lena Peribert, ny kassör fr.o.m. verksamhetsåret 2015 

             Robert Briland, ny ersättare fr.o.m. verksamhetsåret 2015 

 

     

§ 14201 Förstudie av ett helhetstänk för Grisbäcken  

 

 Den 17 april 2014 meddelar Länsstyrelsen i Kalmar län via sin handläggare Eva 

                      Hammarström att Länsstyrelsen avslagit ansökan om LOVA-medel till projektet 

             ”Genomströmningsprojekt Södra Kärr i samverkan med Torsås kommun i ett 

                helhetstänk för Grisbäckens mynningsområde ur vattenmiljö- och fiskesynpunkt 

  i en grund vik av Kalmarsund!”. 

 

 Under senhösten 2014 träffar Rune Fransén, adjungerad ledamot i 

                  Kustmiljögruppens styrelse Anders Kjellberg, fiskeridirektör vid Länsstyrelsen i 

                     Kalmar län, för att mera i detalj få vetskap om vad som gick fel i ansökan som 

  utarbetats av de tre projektägarna, Södra Kärr Samfällighetsförening, Torsås 

  Kustmiljögrupp och Torsås kommun. 

 



 Samtalet mynnar ut i att en ny ansökan skall lämnas in till Länsstyrelsen, men 

utifrån ett mera helhetstänk för Grisbäcken med fokus på att reaktivera redan 

förprojekterade vattenvårdsåtgärder sedan MOMENT-tiden. 

 

 Rune Fransén kontaktar Karl-Gustaf (Kåge) Eklund med anledning av den 

erhållna informationen som leder till att Pernilla Landin, vattenprojektansvarig 

och Kåge E träffas tisdagen den 11 november för en genomgång. Pernilla L och 

Kåge E skall träffas för ett nytt möte den 8 december och mera i detalj påbörja 

förstudien av ett helhetstänk för Grisbäcken.  

 

 Se även inkomna mail i detta ärende, som finns i diariet 2014-11-12 resp.  

2014-11-15, vilka går att ta del av genom att klicka på länkarna nedan. 

 

 2014-11-12 

Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med 

rubriken ”bedömningsgrunder och värden för totalkväve och totalfosfor”. 

 

 2014-11-15 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet med rubriken ”förstudie Grisbäcken – ett helhetsgrepp”. 

 

 Pernilla Landin översänder via mail information till Anders Kjellberg, 

fiskeridirektör vid Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”flaggar för projekt i 

Grisbäckens delavrinningsområde” och som är klickbart nedan… 

 

2014-11-17 

Inkommer kopia av mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 

med rubriken ”Flaggar för projekt i Grisbäckens delavrinningsområde” som 

ställts till Anders Kjellberg, fiskeridirektör vid Länsstyrelsen i Kalmar län. 

 

Under den senare delen av eftermiddagen den 17 ds inkommer kopia av mail 

från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet, där det bekräftas att 

Länsstyrelsen har tankar på att genomföra ett projekt som avser selektiv 

skiktmuddring av bottensediment i den delvis instängda viken innanför 

Nötholmen, vilket återfinns i diariet 2014-11-17 och kan läsas nedan. 

 

2014-11-17 

Inkommer kopia av mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 

efter att varit i mail kontakt med Anders Kjellberg om ett pilotprojekt för 

selektiv skiktmuddring av bottensediment i den delvis instängda viken innanför 

Nötholmen. 

 

Länsstyrelsen i Kalmar län uppmanar projektägarna att ”damma av” ansökan 

och lämna in denna redan per den 30 november 2014.  

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/bedomningsgrunder-och-varden-for.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Forstudie-Grisbacken-ett-helhetsgrepp.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Flaggar-for-projekt-i-Grisbackens-delavrinningsomrade.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Flaggar-for-projekt-i-Grisbackens-delavriningsomrade.pdf


Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

 Inför mötet med Pernilla Landin 2014-12-08 ber sekreteraren om råd och 

instruktioner för det fortsatta arbetet, inte minst vilka aktörer som skall vara 

projektägare. 

 

Sekreteraren kan konstatera, att Södra Kärr Samfällighetsförening i den 

anläggningsförrättning från 1993, som reglerar samfällighetsföreningens 

uppgifter för vilken den är bildad, efter laga kraftvunnen dom i Mark- och 

miljödomstolen i Växjö, inte kan och får bedriva miljöverksamhet.  

 

Detta medför att Kustmiljögruppen är villig, trots att detta inte är legio, att gå in 

som projektägare istället för Södra Kärr Samfällighetsförening i projektet. 

 

Vid arbetsmötet den 8 december 2014 så skall dokument, såsom VISS, VVP, 

SGU-jordkartering, LBU, Avloppsplan studeras för att erhålla den ram runt 

vilket förstudien och projektet skall hanteras för att under hösten 2015 leda fram 

till ansökan om ekonomiska medel (LOVA, Leader m.fl.) för projektets 

genomförande. 

 

 

Sekreteraren skall avropportera hur långt detta ärende kommit vid styrelsens 

sammanträde i januari 2015. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 I det fall det stöter på organisatoriska svårigheter för Södra Kärr 

Samfällighetsförening, att ingå som projektdelägare, så är Kustmiljögruppen 

villig att göra ett undantag med avsteg från praxis och i detta projekt ingå 

som projektdelägare. 

 

      

 


