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Nu lägrar sig novemberdagens gråa skimmer över folk och fä och skärgård. En del av de 
ämnen och uppslag som vi tar oss an tar obegripligt lång tid att få loss. Det gällde exempelvis 
att försöka begripa sig på EU:s nya fiskekvoter och att knäcka mysteriet med de där 
Vattenråden, som vi hört talas om då och då. Innan julruschen kommer igång har du kanske 
tid att kolla vad som det hänt på www.Arkipelaget.se  

¤ Torskstopp och halverat sillfiske i ”vårt” intresseområde kommer bl a att vara ett par 
konsekvenser av EU:s beslutade nya fiskekvoter för 2022. Det är en del i strävan att räta upp 
den bedrövliga fiskesituationen i Östersjön som du kan läsa om under Naturarv att värna, 
Fisk. 

¤ Reningsverk i repris. På vår (Lottas och Wiwis) road-trip på Norra Finnö i september var 
det planerade reningsverket i Tyrislöt en fråga som dök upp. Kommunens detaljplan 
underkändes förra året av Mark-och miljödomstolen och återförvisades. Nu är reningsverket 
tillbaka – rödfärgat och med träd runt omkring – men på samma plats. Läs under Bygga och 
bo, Detaljplaner 

¤ Allt vatten ska få god status enligt EUs vattendirektiv och det gäller också ”våra” 
skärgårdsvatten som än så länge är gula – inte blå! Men 2027 ska de ha god status och det 
ska Vattenmyndigheten i Kalmar se till bl a med hjälp av sina Vattenråd. Läs om dem under 
Naturarv att värna, Vatten. 

¤ Vattenråden i ArkipeLagets område tar gärna emot fler intresserade deltagare. Du finner 
kontaktuppgifter med mera under Länkar & litteratur, Offentliga samrådsorgan. 

¤ Barn, hållbarhet och digitalisering är områden som bör byggas ut och förstärkas i det 
gemensamma utvecklingsprogrammet för kust och skärgård. Det menar regionrådet Michael 
Cornell som just har tagit över ansvaret för Skärgårdsrådet och arbetet med att förnya 
programmet. Läs under Länkar&litteratur/Offentliga samrådsorgan.  



¤ Fler skärgårdsföreningar välkomnas in i Skärgårdsrådet och arbetet med att utveckla det 
gemensamma programmet för kust och skärgård. Länkar&litteratur/Offentliga 
samrådsorgan 

Novemberhälsningar Wiwi och Lotta 


