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Kalmarsund med stark kompetens

Havsmiljöinstitut
- Högskolan i Kalmar

Greppa näringen

Aktivt LRF

Äspö laboratoriet

Internationellt arbete
- Södra Östersjö programmet
- EuroRegion Baltic

Leader arbete

Fröken Alg

Kustmiljögrupper

Naturrum

Vattenmyndigheten

Regionförbundet
Länsstyrelsen

Sustainable Sweden 
- Southeast
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KalmarSundsKalmarSundsKustmiljKustmiljöö

Starkt lokalt engagemang
Arbete med ideella kustmiljögrupper och vattenråd
(Mönsterås, Kalmar, Torsås)

Vassklippning, algskördning, betesstängsling, 
syrebubbling, enskilda avlopp, flytande avlopp



Våtmarker - lekfulla reningsverk

Många våtmarker anläggs i 
regionen för rening av 
kustmynnande bäckar samt som 
reproduktionslokaler för fisk. 
Även andra åtgärder inom 
jordbruket arbetas det ständigt 
med

Mönsterås, Torsås, Borgholm



• Studier i Kalmarsund visar att musselodlingar 
kan rena 3-4 gånger så mycket som en våtmark 
per ha.
• Musslorna kan användas för biogas, hönsfoder 
och jordförbättringsmedel. 

Kreativa idéer - Musselodlingar

• Algskörd för biogas
• Syrebubbling?
• Försök med fisket
• Spiggprojekt

- Nya gemensamhetslösningar för enskilda avlopp
- Nya metoder inom jordbruket

Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga



Sanering
Snart kommer saneringen av 
Oskarshamns hamnbassäng att 
inledas. Kommer bli en av de 
största hamnsaneringarna i 
Sverige. 

I Gamlebyviken har omfattande 
projekt pågått för att minska 
närsaltsutsläppen till viken. Bland 
annat med enskilda avlopp och 
urinuppsamling.

Helhetsgrepp

Oskarshamn, Västervik



Kalmarsundskommissionen
Kalmarsundskommunernas ks.ordf, 

Repr.näringslivet

Arbetsgrupp
Tjänstemän, näringsliv, kustmiljögrupper, LRF, markägare, reningsverk, 

högskolan

Kommissionens 
Sekreterare

Temagrupper
T.ex: Våtmarker, Algskörd för biogas, musselodlingar, flytande avlopp. 

Enskilda avlopp, mätning, turism, 



Utbyta kunskaper och erfarenheter; t.ex. anlägga våtmarker

Samsyn och samordning; t.ex. areella näringen, e.avlopp, kampanjer,

Samverkan i särskilda insatser t.ex EU-projekt, Fröken Alg, kunskaper

Regionalt, nationellt och internationellt perspektiv

Arbetsmetod för 
Kalmarsundskommissionen



Kalmarsund en pilotregion 
förbättra miljökvaliteten i Östersjön och att hitta ett hållbart
sätt att nyttja haven.

Vi ska gå före och minst ”ta vår andel”

•Regeringens havspolitik
•Östersjösamverkan (HELCOM, BSAP, Nordiska Ministerrådet)
•EU-nivå (Marina direktivet, Östersjöstrategin)

Samverka och dela med oss av våra kunskaper och 
erfarenheter



Kalmarsund en pilotregion 
förbättra miljökvaliteten i Östersjön och att hitta ett hållbart
sätt att nyttja haven.

Vi gör det med

• Konkreta åtgärder; genomföra, utveckla och mäta
• Metoder; åtgärder, samverkan, medborgarengagemang
• Kunskaper/forskning; initiera och delta
• Helhetsperspektivet; ekologi och socioekonomi, sektorsövergripande
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