
Hagbyåns	och	Halltorpsåns	vattenråd	

Verksamhetsberättelse	2011-2012	

• Årsmöte 2011 – vattenrådets första antagna styrelse 
• Styrelsen har haft 4 stycken protokoll förda styrelsemöten 
• Informationsmöte på Helgesbo skolan, gymnasieskola med inriktning på skogsbruk. 

Information gavs om hur viktigt vattenarbetet är, vattenrådets administratör samman 
kallade representanter från Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Södra skogsägarna, 
Lantbrukarnas riksförbund sydost, representation från ett vattenråd som representerade 
alla vattenråden i närområdet. 

• Vattenrådens dag – vattenrådets samordnare delaktig i arrangemanget samt deltagande 
av ett antal av vattenrådets medlemmar 

• Vattendialog med styrelsen – en modell där man inventerade vilka värden och 
problem som finns i avrinningsområdet, material för framtida åtgärder – ett material 
som hela tiden fylls på med mer information. 

• Vattendragsvandringar ut med andra avrinningsområden - utskick via mail, brev och 
inbjudan via anslagstavlor. 

• Informationsmöte med Kalmar sportfiskeklubb – deltagit och informerat om 
vattenrådet – diskussion vad vi kan göra tillsammans. 

• Greppa näringsträffar ut med Hagbyån, deltagit och informerat om vattenrådet. 
• Besökt Värnanäs och Christinelunds gård i samband med styrelsemöte. 
• Serie i Barometern om vattendrag i Kalmar där både Hagbyån och Halltorpsån 

skildrades. 
• Länsstyrelsen har varit med på styrelsemöte och berättat om kulturmiljön och 

vattendrag och hur det hänger ihop. 
• Hemsida finns nu, den är under uppbyggnad. 
• Representerat vattenrådet i Kalmarsunds vattenråd namnändrat till Ostkustens 

vattensamling som har ett samordnade arbete med fler vattenråd – finansiering har 
sökts från LEADER. 

• Vattendragsvandring från Tokabo till Lindforsen – En arbetsgrupp har utarbetat 
innehållet, genomförandet sker i samverkan med länsstyrelsen, Kalmar vatten och 
lokala förmågor. 

• Årsmöte – allmän föreläsning om kulturmiljöer i avrinningsområdena samt om fisk 
 
2012-03-02 
För styrelsen 
Anders Hägg 
Ordförande  



Ekonomisk	prognos	

Vattenrådets disponibla belopp är 13 678,67 kronor den 10 februari 2012. 
 
Ett driftbidrag söktes på 45 000 kronor/vattenråd.  Sammanlaggda inkomsten för 
driftbidragspengarna är 135 000 samt en medfinansiering med 80 000 kronor från MOMENT 
projektet och Kalmar kommun gav en total inkomst på 215 000 kronor för samtliga tre 
vattenråd.  
 
Utgifterna bestod i kostnader för den administrativa kostnaden för en samordnare anställd på 
38 % från april 2011 till mars 2012. Årskostnaden för administrationen fram till 31 mars 2012 
är 173 964. 
 
I dag är 75 % av driftbidraget utbetalat till Kalmar kommun, resterande 25 % utbetalas först 
när redovisningen för perioden är genomförd och detta får göras tidigast oktober 2012 enligt 
avtal med vattenmyndigheten för södra östersjöns vattendistrikt 
 
Inkomster  

Kommunen/moment betalar 80000 

Driftbidrag 45*3 135000 

Summa inkomster 215000 

 
Utgifter  

Lönekostnad april 2011- mars 2012 173964 

Summa utgifter 173964 

 
Totalt disponibelt belopp 3 vattenråd 41036 

Disponibelt belopp per vattenråd 13 678,67 

 
Datum 
10 februari 2012 
 
 
Pernilla Landin 
Kassör 
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Plan	för	2012	-2013	

1 april: Genomförandet av Vattendragsvandring från Tokabo till Lindforsen 
 
Mars – april: Inventering av Mört ut med en sträcka i Halltorpsån – genomförs av Joakim 
Hansson, Mönsterås kommun. 
 
April – maj (troligen 24 april eller 4 maj): Länsstyrelsen genomför en utbildning för styrelsen. 
Innehållet i utbildningen består av hur man hittar material i VISS och hur man tolkar 
materialet som finns i VISS. 
 
1 juni: Vattendag – en dag i Torsås, Möre hotell - fokuserar på teori och praktik och 
möjligheten att genomföra små, billiga vattenförbättrande åtgärder. Samordnaren för 
vattenrådet är delaktig i planering och genomförande. Vattenrådets medlemmar blir inbjudna 
att delta 
 
Mitten av april 
Ny samordnare och kassör för vattenråden anställs i samband med att LEADER projektet 
startas upp. LEADER projektet kommer att fokuseras på fisk och biotopvård.  
 
Hösten 
Vattendragsvandring ut med Halltorpsån  
 
Kontinuerligt: 
Starta upp arbetsgrupper vid behov, för kortare eller längre tid 
 
Utveckla hemsidan 
 


