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Covid-19 fortsatte under vintern att sätta sina spår, och vi fortsatte med digitala möten och 
sammankomster med färre deltagare. Men när restriktionerna äntligen släppte under våren kom 
arbetet igång för fullt. 
 
Återigen har Sparbanksstiftelsen 1826 bidragit med 300 000 kronor för arbetet under året i 
kombination med förstudiepengar från Leader Skånes ESS (25 000), egna insatser i pengar 
(40 000) och mycket ideell tid (motsvarande 100 000 kr). Oväntade och synnerligen välkomna 
slantar trillade in från Lions i Åhus (10 000) och Rotary i Kristianstad (14 000), vilket gjorde 
det enklare att finansiera den allra första Hanöbuktsveckan någonsin. Absolut Company bidrog 
med 24 000 kr till vattenåtgärder. Tack till alla som hjälpt till på olika sätt under året! 
  
Vad vi gjorde under 2022 – ett sammandrag: 
 
Årsmöte hölls som hybridmöte i form av både fysiskt möte och telefonkonferens i mars. Vi har 
beslutat att testa renodlad digital årsstämma 2022. Under året har vi haft flera regelbundna 
styrelsemöten och arbetsmöten. 

• Inlägg i stort sett hela året varje måndag, onsdag och fredag på våra sociala medier där 
vi delar och sprider vad som händer. Flera intervjuer och artiklar har gjorts och lagts ut 
även på hemsidan. 

• Åtskilliga arbetsmöten om Hanöbuktsveckan våren 2022. 
• Hanöbuktsveckan i maj med hela 35 aktörer på 12 olika platser längs Hanöbuktskusten! 
• Möte 6/5 med Mats Eklund, LiU. Mötet samlade 10–12 intresserade runt temat biogas. 
• Presenterat oss på Absolut´s Responsible Day. 
• Skapat en fotoutställning i Absoluts lokaler i Åhus. Utställningen flyttades senare till 

Marint Centrum, där den stod året ut. 
• Skickat ut en enkät till samtliga partier i kustkommunerna som kandiderade till 

kommunfullmäktigevalet för att ställa frågor om vatten och hållbarhet. 
• Deltagit vid Race for the Baltics konferens i Karlskrona. 
• Träffat Sustainable Business Hub för utbyte av pågående projekt och samverkan. 



• Träffat studenter från Linköpings universitet som kommer att arbeta med vår 
företagspool, de vill träffa våra företag och utforska möjliga industriella symbioser. 

• Initierat möten om ett helhetsgrepp om Hanöbukten, där vi vill kunna finansiera en 
åtgärdssamordnare. 

• Möte med Lions i Vä kring gemensamma idéer. 
• Arbetat med att skapa en fond för vattenvårdande åtgärder som ska kunna samla in 

och dela ut pengar för åtgärder. Fonden ska lanceras på årsstämman 2023. 
• Engagerat nya personer till vår styrelse och arbete. 

Kustrådens aktiviteter: 
 

• Kivik: Kustrådet på Kivik har fortsatt sitt odlingsexperiment med marina kolonilotter 
och har rönt stor medial uppmärksamhet. En första tångodlingskurs har genomförts. 

• Baskemölla: kustrådet runt Oderbäcken har skapat en vandringsled och naturliga 
lekplatser för laxöringen. Möten med Skånska Landskap och markägare för fortsättning. 

• Tosteberga: I Tosteberga fortsätter arbetet med att få till en våtmark vid mynningen. 
• Nytt kustråd i Nymölla! Fortsätter sprida goda exempel och information om vad som 

händer längs kusten. 
• På Landön (Landöns camping) har snorkelleden kommit igång och arbetet för att 

begränsa skarvbeståndet har initierats i samarbete med Tosteberga och Länsstyrelsen. 
• Yngsjö kustråd, Marias väg: Kustrådet har slagits ihop med Ålakustens 

kulturarvsförening och bildat ett större kustråd. Projektet tillsammans med Ryssby 
naturbruksgymnasium om att hindra brunifiering från att nå Hanöbukten har fortsatt 
med konkreta vattenrenande åtgärder. 

• Ravlunda: Nytt kustråd! Har engagerat sig kring kunskapsspridning och genomförde en 
strandstädning under Hanöbuktsveckan i maj. 

• Hanö/Nogersund: Nytt kustråd! De skapar en lekplats för torsk utanför Hanö. Ett 
spännande projekt som också involverar Marint Centrum och Josefine Larsson. 

• På gång: kustråd på Vik som vill anlägga ålgräs och kustråd i Simrishamn. 

Kustrådsmöte hölls den 6/10 i Åhus, med stort deltagande och många intressanta föredrag! 

Företagspoolen: 
 

• Flera möten under våren med olika företag för att stötta i arbetet med Hanöbuktsveckan. 
• Möten med nya intressenter kring företagspoolen och möten kring industriella 

symbioser tillsammans med våra studenter från LiU. 
• Företagspoolsmötet i december var en välbesökt dag med en diger agenda kring 

energifrågor, helhetsgreppet om Hanöbukten, finansieringsvägar och mycket mer. 

Myndigheter, kommuner och vattenråd: 
 

• Samtal med Marint Centrum i Simrishamn om samverkanspunkter. 
• Regelbundna arbetsmöten och samarbete med kommunekologen i Osby. 
• Möte med vattenråden längs kusten för att diskutera en åtgärdssamordnarroll. 
• Möte med Biosfärkontoret Vattenriket, Kristianstad. 

 
För styrelsen för Samverkan för Hanöbukten 

Dafvid Hermansson, ordf., Annelie Worgard, sekreterare 


