Protokoll fran Erosionsskadecentrums styrelsemäte
den 23 augusti 2006, kI 10.00. i Ystad.
Besiutande:

Erling Aim
Roland Fridh
Tomas Grundén

Ystads kommun
Malmä kommun
Veiiinge kommun

EA
RF
TG

Eriing Aim vâikomnar deltagarna samt förkiarar sammantrâdet
§1
ôppnat.
§2

Vai av justeringsman
Till justeringsman väljs TG jämte ordfärande justera dagens

protokoii.
§3

Justering av foregáende protokoll
Foregàende protokoll justerades.

§4

Rapporter fran verksamheten
Ystad har sôkt ur Raddningsverkets fond, till skydd av ras och andra
naturoiyckor, for skador i strandzonen.
Vágbrytarna som projekterats for Ystad är nu kiara och tv~stycken
kommer att byggas under hösten. Entreprenor är NCC. Ystad har
option pa ytteriigare tre.
Veiiinge rapporterar att den strandfordring som utfördes 2005 I
Kampingebukten flu är uppsiuka av havet. Kiapperstenen är det som
áterstàr.
For tánghantering kring näset har Vellinge haft samràd med
iansstyreisen och f~tterforderliga tiiistand.
Norra Haken, utredningen kring sandflyttng. Matningar pãgár och

arbetet ieds av Hans Hansson.
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Handiingsprogrammet 2006

§5

—

2007

Erosionsskadecentrums och Ystads kommuns engagemang i Kiimatoch Sárbarhetsutredningen färs in i handlingsprogrammet
Resuitatet av deiprojektet i Messina, Monitoring and Modelling
Shorelines som leds av England, tas in i programmet som en
nationell metod fOr kartlaggning av kustlinjer,
EC skail páverka SIG aft en samordning av mätdata kommer till
stand och att nationell mätdata, fran tex SjOfartsverket kan användas
i kommunernas arbeten.
§6

Fràgor inför àrsmötet
Erling presenterade de foredragsháliare som har anfOrande pa
ársmOtet.

§7

Projektet Messina

Slutredovisning av Komponent 3 sker den 18 20 september I
Gdansk. En svensk redovisning kommer aft ske i Sverige fOre
arsskiftet.
Vellinge känner inte aft de varit med i Messina projektet som det varit
tänkt.
—

§7

Ôvriga fràgor

Logga, en vektoriserad logga finns tillganglig
§8

pa var hemsida.

Nästa mote

Nästa mOte är konstituerande och h~ilsdirekt efter àrsmOtet i Ystad
23 augusti 2006.
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