
 
 

Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Torsdagen den 22 januari 2015, klockan 18.00.  

Plats: Hos ordföranden John Bräutigam i dennes bostad i Båtastan-

Gunnarstorp.  

 

Närvarande/  

Beslutande: John Bräutigam, ordförande 

Lena Peribert, kassör 

Kennert Täck, ledamot 

Pia Prestel, ledamot 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

  Övriga deltagare: 

                              John Gunnar Alexandersson, ej tjänstgörande ersättare 

                                         Robert Briland, ej tjänstgörande ersättare 

                       

 

§ 15021 Vattenåtgärder i Grisbäckens avrinningsområde – steg 2 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

  sammanträde 2014-11-26, § 14201. 

 

 Se även handlingar i diariet 2014-11-12 resp. 2014-11-15 resp.2014-11-17 resp. 

                2014-11-17 resp. 2014-12-18. 

 

 Av tidigare ärendebeskrivning framgår att Pernilla Landin, vattenprojekt- 

               ansvarig i Torsås kommun och Kåge Eklund, Kustmiljögruppen träffats vid två 

               tillfällen 2014-11-11 och 2014-12-08 för att ta upp den tappade handsken i och 

  med att ansökan om LOVA-medel avslogs av Länsstyrelsen i Kalmar län för 

            den delvis instängda viken mellan Nötholmen och fastlandet i Södra Kärr. 

 

 Det är vår gemensamma och bestämda uppfattning att denna delvis instängda 

                vik utgör en del av Grisbäckens avrinningsområde och måste därför ses utifrån 



                 detta ställningstagande, att vara ett vattenvårdsprojekt för ett samlat åtgärds- 

                     program avseende fauna och flora. 

 

 Vid arbetsmötet den 8 december 2014 diskuterades en ram runt och hur 

                      projektet skulle hanteras för att under hösten 2015 leda fram till en ansökan om 

  ekonomiska medel (LOVA, Leader m.fl.) för projektets genomförande. 

 

Pernilla L gjorde en exposé över planerade åtgärder som genomförts under 

MOMENT-tiden för Grisbäcken med uppgifter om åtgärder på följande platser 

Sloalycke, Skorrö, Torestorp och Sandlycke av varierande slag (våtmarks- 

anläggningar, sedimentfällor, översvämningszoner, fiskevårdande åtgärder samt 

återställning av ett mer naturligt förlopp av Grisbäcken) och omfattning med det 

uttalade syftet, att förbättra Grisbäckens status med avseende på både biologi 

och näringsämnen. 

 

En arbetsfördelning mellan Pernilla L och Kåge E gjordes som skall redovisas 

vid nästa arbetsträff i primo februari 2015. 

 

På hemsidan under linjalrubriken ”Aktuella projekt/planer” skall det läggas upp 

en projektredovisningssida, där det kommer lämnas information om hur arbetet 

kontinuerligt framskrider med hänvisning till minnesanteckningar, 

projektbeskrivningar, sammanfattningar, bilder, dokument och kartskisser. 

 

Klicka på den blå länken nedan för att ta del av hur långt projektet framskridit. 

http://www.kustmiljogruppen.org/vattenatgarder-i-grisbackens-

avriningsomrade-steg-2/  

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren berättar att det är inplanerat ett nytt arbetsmöte med Pernilla 

Landin tills imorgon, fredagen den 23 januari 2015, det tredje arbetsmötet för 

vilket minnesanteckningar har upprättats. 

 

Vi detta arbetsmöte kommer en centralfråga fråga att vara, hur vi på nytt kan 

motivera, aktivera och stimulera markägarna utmed Grisbäcken för att de skall 

se den ekonomiska betydelsen och nyttan av tänkta vattenmiljösatsningar 

såsom… 

-  strukturkalkning av lerjordar som komplexbinder fosforn,  

- fosfordammar (sedimentfällor) i storleksordningen 800 m
2 

för recirkulering 

av närsalter till åkermark, 

- kalkdiken, 

- översvämningszoner, 

- våtmarker. 

http://www.kustmiljogruppen.org/vattenatgarder-i-grisbackens-avriningsomrade-steg-2/
http://www.kustmiljogruppen.org/vattenatgarder-i-grisbackens-avriningsomrade-steg-2/


 

Klicka på länken nedan som behandlar dessa frågeställningar på ”Greppa 

näringen”. 

http://www.greppa.nu/om-greppa/nyheter.html  

 

Sammanfattningsvis kan emellertid frankt konstateras, att utan en aktiv 

medverkan med delvis ekonomiskt ansvar från markägarna till de agrara 

näringarna, så kommer inte något att hända, därför att det alltid kräver 

markägarnas godkännande, hur små åtgärden/åtgärderna än är. 

Styrelsen beslutar att 

 Sekreteraren inför maj månads sammanträde skall lämna en redovis- 

ning av hur långt projektarbetet har framskridit. 

 

 

 

 

http://www.greppa.nu/om-greppa/nyheter.html

