
 

 
 

                Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

Tid: Måndagen den 28 november 2016, klockan 18.00. 

Plats: Hos Ove Lindh i dennes bostad, Båtsmansgatan 6 i Bergkvara. 

Närvarande: Pia Prestel, t.f. ordförande 

Ove Lindh, tjänstgörande ersättare 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

Anmält förhinder att delta 

Robert Briland, ledamot 

Lena Peribert, kassör 

Magnus Rosenborg, ledamot 

Övriga deltagande 

Hans Brohlin, ny ordinarie ledamot fr.o.m. 2017-01-01, deltog 

fram t.o.m. § 16202. 

Gunilla Berglund Hagström fr.o.m. 2017-01-01 

Bo Johnér, adjungerad ledamot fr.o.m. 2017-01-01 

Kifle Yessab, ny ersättare fr.o.m. 2017-01-01 

 

 

§ 16209 Projekt ”Vik för vik – mot en friskare Östersjökust” – lägesrapport 

 

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2016-10-10, § 16169. 

 

 Vid styrelsens sammanträde den 10 november 2016, § 16169 framkom följande. 

 

”Hav har beviljat pengar till ett spännande projekt med rubriken ”Vik för vik – 

mot en friskare Östersjökust” och som i korthet redovisas nedan i punktform. 

 Länsstyrelsen i Södermanland samordnar projektet och alla kustlän från 

Blekinge i söder till Stockholm i norr deltar. 

 Projektets syfte är att öka takten och utveckla samarbetet kring 

åtgärdsarbete längs Östersjökusten och bygga en kunskapsbank för 



kustvattenåtgärder. Syftet är även att vi gemensamt ska gå vidare och 

genomföra åtgärder i några utvalda vikar. 

 I första skedet finns det pengar fram till 2018. 

 Åtgärder kan handla om allt från att minska belastningen till en vik, ta bort 

näringsrika sediment eller binda fosfor, göra åtgärder för rovfisken, skydda 

mot exploatering, restaurera vegetationen etc. 

 I första skedet är målsättningen att välja ut ett antal vikar och ta fram 

detaljerade åtgärdsplaner för dessa. 

 Inom projektet finns det viss tillgång till lönemedel och ganska mycket 

pengar är avsatta för exempelvis provtagning och kartläggning av de 

utvalda vikarna. 

 

En förutsättning för att projektet ska lyckas är samverkan med er i 

kustkommunerna. Vi vill därför gärna ha förslag på vikar/områden som ni 

tycker bör ingå i projektet.  

Förhoppningsvis är att vi kan gå vidare med åtminstone två vikar i länet. 

Av redovisningen ovan som grund har Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 

med stöd från Kustmiljögruppens presidium föreslagit tre projekt inom Torsås 

kommun som uppfyller kriterierna och riktlinjerna för projektet ”Vik för vik – 

mot en friskare Östersjökust” nämligen… 

- Kärrabo Kustvårdsförening,  

- Skeppevik/Björkenäs, 

-  Södra Kärr 

 

Sekreteraren redogör för inkomna handlingar i diariet som är klickbara nedan. 

 

2016-10-12 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till Anna Evaldsson, Lindha Andersson, 

Pernilla Johansson, Ulrik Schmatz och Ulla Andersson med rubriken Projekt 

”Vik för vik – mot en friskare Östersjökust” jämte en bifogad fil… 

# § 16169, 2016-10-10 – Projekt ”Vik för vik – mot en friskare Östersjökust. 

(PDF) 

 

2016-10-12 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till Rune Alexandersson och Gunnar 

Larsson, Kärrabo Kustvårdsförening med rubriken Projekt ”Vik för vik – mot 

en friskare Östersjökust” jämte en bifogad fil… 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sodra-Karr-Vik-for-vik-mot-en-friskare-Ostersjokust.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/§-16169-2016-10-10-Projekt-Vik-för-vik-mot-en-friskare-Ostersjokust.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Karrabo-Projekt-Vik-för-vik-mot-en-friskare-Ostersjokust.pdf


# § 16169, 2016-10-10 – Projekt ”Vik för vik – mot en friskare Östersjökust. 

(PDF) 

 

2016-10-13 

Inkommer mail (PDF) från Berit Holmgren, Södra Kärr med rubriken Vik för 

vik – mot en renare Östersjökust. 

2016-11-16 

Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 

med rubriken ”Vik för vik – mot en renare Östersjökust”. 

 

 Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 Inför det kommande styrelsemötet så har sekreteraren via mail 2016-11-16 

                     kontaktat Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet för att få kunskap om hur 

                   pass långt Länsstyrelsen i Kalmar län hunnit i sitt utvärderingsarbete av de 

               inkomna svaren från kommunerna i länet. 

 Pernilla L bollar i sin tur frågan vidare till Carina Pålsson, som sakkunnig vid 

              Vattenenheten på Länsstyrelsen, där Carina P skriver… 

 ”Arbetet med vik för vik är ganska vilande till efter årsskiftet, men preliminärt 

                   har vi valt ut Väsby fjärd samt Grisbäckens mynning + Löftaåns mynning, 

  eftersom där pågår större LOVA-projekt och det känns vettigt med en helhet. 

  Ev. kan vi lägga till ytterligare ett område. Inga vikar i Oskarshamn är utvalda i 

             detta projekt”. 

 Sekreteraren reflekterar över Länsstyrelsens svar utifrån dess gjorda föreslagna 

                   val och prioriteringar i Vik för vik projektet – mot en renare Östersjökust, då 

                Torsås kommun, Vattenrådet och Kustmiljögruppen ånyo blivit uppmärk- 

                sammade även i detta vattenprojekt. 

 Att få vara en aktiv part samt en del av det arbete för att öka takten och utveckla 

              samarbetet kring åtgärdsarbete längs Östersjökusten och bygga en kunskapsbank 

               för kustvattenåtgärder måste för oss kännas både som en utmaning och sporre. 

 Carina Pålsson lämnar dörren på glänt för ytterligare ett område, vilket göra att 

                  styrelsen måste ta ställning till om ytterligare en vik inom Torsås kommuns 

                  kustremsa – Kärrabo alternativt Björkenäs skulle kunna vara med och omfattas 

                  av/ingå i Vik för vik projektet. 

2016-11-22 

Inkommer svarsmail (PDF) från Gunnar Larsson, Kärrabo 

Kustvårdsförening med rubriken ”KALLELSE till ordinarie styrelsemöte med 

Kustmiljögruppen måndagen den 28 november 2016”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/§-16169-2016-10-10-Projekt-Vik-för-vik-mot-en-friskare-Ostersjokust.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Vik-till-vik-i-Sodra-Karr.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Vik-for-vik-mot-en-renare-Ostersjokust.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Re-Kallelse-till-ordinarie-styrelsesammantrade-2016-11-28.pdf


Av inkommen handling i diariet 2016-11-22 skriver Gunnar Larsson, Kärrabo 

Kustvårdsförening… 

”På styrelsemötet kom vi överens om, att vi avvaktar med beslut tills vi har fått 

mer information från Pernilla”. 

 

 Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 Presidiet får i uppdrag, att före årsskiftet ta förnyade kontakter med 

Vattenrådet och Vattenenheten vid Länsstyrelsen för att ytterligare 

aktualisera, att vik för vik projekt mot en friskare Östersjökust utmed 

kustremsan i Torsås kommun omfattas även av antingen Kärrabo eller 

Björkenäs. 

 

Styrelsen beslutar 

 

 I enlighet med presidiets förslag 

 


