
Förvaltningsrådet för HELCOM MPA-
området S:t Anna-Missjö 
 
Plats:  Uvmarö hamn kl 10:00-13:30 
Närvarande: Anna-Karin Utbult Almkvist, Missjö 

Anders Johansson, Kallsö 
Håkan Bergström, Lammskär  
Sören Berglund, Aspöja 
Carl Hamilton, Skärgårdsrådet 
Martin Larsson, Länsstyrelsen  
Lars Gezelius, Länsstyrelsen 

 
 

1. Välkomna och val av justeringsperson  

Martin och Lars hälsade alla välkomna till ett nytt och efterlängtat möte i 

förvaltningsrådet. Carl fick äran att vara justeringsperson på detta möte. 

 

2. Intro, tillbakablick och nystart förvaltningsrådet 

Martin gjorde en kort resumé av rådets tidigare verksamhet och den 

situation vi tyvärr haft de senaste åren. Konstateras att förutsättningarna 

att åter ha regelbundna möten är bättre och vi förhoppningsvis ska kunna 

återgå till något mer normalt och jobba för en nystart av rådet 2023. 

 

3. Ekonomi     

Martin informerade kort om ekonomiska läget 2022. Resurserna vi får för 

att ha förvaltningsrådet ingår i det anslag som vi får för förvaltningen av 

skyddad natur. Detta anslag har varit rekordhögt 2022 samtidigt som 

andra faktorer gjort det svårt att genomföra åtgärder. Länsstyrelsen ser 

ingen anledning att planera för något annat än att vi försöker jobba på som 

vi gjort tidigare. Andra finansieringsformer kan såklart finnas och vara 

möjliga att kanske söka för specifika åtgärder i linje med 

förvaltningsplanen. 

 

4. Aktuellt i skärgården     

Kort runda hur läget är hos respektive part, deltagandet i rådet samt 

pågående aktiviteter översiktligt. 



Missjö: Minskande befolkning på ön. Regelbundna möten i släkten 

Almqvist. Natura 2000-remissen väckte frågor, svårt att hitta extra info. 

Generellt positiva men tveksamheter vad man går in i. Fiskefredningen 

positivt, skyltningen efterfrågas. 

Betesdriften rullar på. Fårdagar och en hel del besökare i Uvmarö. 

Kallsö: Inte många kvar på ön, rullar på som tidigare. Många frågor 

om fiskefredning. Svårt att svara. Mer info behövs. Skarvarna fiskar i de 

skyddade områdena. Skarvförvaltningsplanen som är ny känns tandlös. 

Uppdatera hemsidan gällande Lagnöreservatet! 

Lammskär: Inte så mycket nytt. Håller på att dela upp fastigheten lite 

mer. Mer tid på ön sommartid. Lokalen för servering nyttjas inte längre. 

Aspöja: Relativt lugnt år, inga stora frågor. Frågan om Bergön ligger 

still vad det verkar. Hävden fortsätter i trakten. Inga små skolbarn kvar. 

En del näringsverksamhet rullar på, grönsaksodling, restaurang mm. 

Gödselhanteringen har lösts genom ilandfraktning. Restaurangen på 

Aspöja har bidragit till besöksnäring mm. En del guidningar. Har varit 

en del strul kring de bofastas parkeringsmöjligheter mm i Arkösund. 

Regionen: Anna Karlin kommer ersätta Calle som skärgårdsutvecklare 

när han går i pension 30 september. Har sin arbetsplats i Linköping! 

Inga stora projekt som berör HELCOM-området just nu. Vattenrådet 

för kusten skulle kunna involveras mer/samverkas mera med. Tjänsten 

som kommunekolog i Söderköping är vaccant. 

Länsstyrelsen: Marina inventeringar, mer kartläggningar av 

undervattensvegetation. Aspöja ner mot Kallsö. Yngelprovfisken på 10 

platser. Förvaltningen rullar på men Martin är fortfarande upptagen 

med mycket annat på enheten för skötsel av skyddad natur men man 

jobbar för att få avlastning i förvaltningsfrågorna. Martin och Anna 

Karin är båda med som representanter i ett nationellt programråd 

gällande implementeringen av konventionen om biologisk mångfalds 

delar gällande hur man tar till vara traditionell kunskap om biologisk 

mångfald hos urfolk och lokala samhällen.  

 

- Fiskefredningen, skyltning pågår, börjat i söder. Förvaltningen 

kommer lösa skyltarna i de båda vikarna som berör HELCOM. 



Tillsynen byggs upp, bättre samarbete med kustbevakningen och egna 

tillsynsturer. Tidigare tillsynsverksamhet (Henrik Ählman och 

Stockholms fritidsförvaltning) rullar vidare. Den som ertappas 

polisanmäls. 

 

- Fågelskydd, beslut kommer tas i höst efter hantering av remissvaren 

samt uppföljande inventeringar de senaste åren. 

Diskussion om den dåliga tillgången på fågel. Är det rimligt att ta bort 

då? Flera anser att det är dumt att vi minskar ner. Efterfrågas mer 

samverkan med lokala kring information/kunskapsinhämtning av data.  

 

- Regeringsuppdrag Natura 2000, Lars informerar om uppdraget och 

dess bakgrund. Utpekande av betydelsefulla områden för häckning, 

flyttning och övervintring i kustmiljön. Fokus på vissa arter och vilka 

områden som nyttjas. Huvudfokus på de sk. IBA-områdena som 

tidigare utpekats av ornitologer. Länsstyrelsens tid för att svara 

regeringen är förlängt till 29 oktober. Svar på utskickat material kan 

inkomma till Länsstyrelsen senast 1/10. 

Diskussion förs om ett Natura 2000 kan innebära inskränkningar 

eftersom lagstiftningen ligger fast och bygger på EU-lagstiftning. 

 

- Eldning och andra besöksnäringsfrågor 

Åter igen ett år då man inte beslutat om eldningsförbud. Oron är stor, 

det har varit och är extremt torrt. I Kalmar län har man haft ett långt 

eldningsförbud och har det fortfarande. I Ög är inte myndigheterna 

med på detta vilket vi måste försöka få till. Måste bli ändring, 

blåljusgruppens digitala möten har inte funkat helt bra. 

Vi behöver definiera vad vi ska fokusera på för insatser kopplat till 

dessa frågor och där vi har en möjlighet att göra något. Behövs ett 

blåljusmöte nu inom kort. Calle har det uppdraget. 

 

5. Aktiviteter under hösten?    

Sådant som är aktuellt har nämnt ovan. I möjligaste mån kommer arbetet 

rulla vidare med dessa saker under hösten, svårt att säga vad som hinns 



med och det är svårt att dra igång några större nya saker innan årsskiftet. 

Beslutas att fokus i rådet måste vara att lägga grunden för verksamheten 

2023. 

 

6. Förvaltningsrådet 2023    

Listning frågor som känns särskilt angelägna att rådet jobbar vidare 
med/startar upp under kommande år. 
En diskussion fördes och några saker som togs upp var: 
- Mer kunskapsinsamling fågel 
- Hitta lösningar för informationsspridning 
- Uppdaterad folder för området 
- Studieresa kring problematiken med eldning och att det inte införs 
eldningsförbud så lätt 
- Studieresa till annat område som jobbar med liknande frågor, förslag 
Blekinge skärgård 
 
Det blev ont om tid att skapa en komplett lista på saker som kan vara 
aktuella 2023 och dessutom behövde några av deltagarna avvika lite 
tidigare. Alla uppmanades att fundera och ta med sig förslag till kommande 
möte gällande 2023 års verksamhet. Glöm inte att ta stöd ur 
förvaltningsplanens åtgärdskatalog. 

 

7. Kommande möte/möten    

Nästa möte föreslogs preliminärt att hållas 17 eller 18/11 på Aspöja. Sören 
tog på sig att undersöka möjligheterna. Senare visade det sig att mötet var 
tvunget att skjutas fram, nästa möte planerat till 20/1 i Söderköping. 
 

8. Övriga frågor     

Inga övriga frågor anmäldes och togs upp. 

 

9. Avslutning     

Lars tackade alla för ett trevligt och bra möte. 

 

 

 

____________________ 

Martin Larsson, sekreterare        __________________________ 

             Carl Hamilton, justerare 

 


