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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.
Vattendragsvandring ut med Närvraån, Från skog till Kust. I sammarbete med södra,
Lrf, skogsstyrelsen och länsstyrelsen.
Deltagit i vattendragsvandring ut med Snärjebäcken – skogsstyrelsen höll i denna dag,
inbjudan via vattenråd, flera vattenrådsmedlemmar deltog
Våtmarkskurs via Länsstyrelsen, inbjudan via nätverk och hemsida flera av
vattenrådets medlemmar deltog
Kustvatten konferens, Västervik, flera av vattenrådets medlemmar deltog.
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.
Informationsmöte med Kalmar sportfiskeklubb – deltagit och informerat om
vattenrådet – diskussion vad vi kan göra tillsammans.
Greppa näringsträff ut med Surrebäcken deltagit och informerat om vattenrådet.
Deltagit även vid andra greppa träffar och informerat om vattenråden.
Serie i Barometern om vattendrag i Kalmar där samtliga vattendrag skildrades.
Vattendragsvandring ut med Snärjebäcken, information och diskussion om våtmarker,
diskussion om åtgärder
Representerat vattenrådet i Kalmarsunds vattenråd namnändrat till Ostkustens
vattensamling som har ett samordnade arbete med fler vattenråd – finansiering har
sökts från LEADER.
Årsmöte – allmän föreläsning om arbetet som pågått och pågår samt föreläsning om
fisk och fiskåtgärder.
Hemsida (uppdaterad och omstrukturerad)
Kontakt med vuxenskola om möjligheterna att starta upp en studiecirkel – liknande
vattnets väg (LRF)
Sökande efter intressenter - kontakt med Näringslivsenheten - företag i kommunen för
att hitta fler möjliga intressenter och representanter
En åtgärdsplan finns för hela vattenrådet
Åtgärdsförslag från vattenrådet efter vandring i juni - Nävraån – Danesjö kanalens
arbetsgrupp – gäddreproduktion i form av Kronobäck gäddfabrik-samarbete med
Mönsterås, Länsstyrelsen, sportfiskarna.
Fiskåtgärder efter vandring i november har Sveriges sportfiskare nappat på några av
dem just nu är en ansökan inlämnad för risvase som gynnar abborrens reproduktion –
samarbete vattenrådet- sportfiskarna
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Åtgärdsförslag – våtmark vid Surrebäcken, nya intressenter efter vandringen i
november – förslag kommer att skissas och sedan delges till markägare. Åtgärden är
inte på gång just nu men finns med i åtgärdsplanen.
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Plan fö r 2012 -2013
Mars – april: Inventering av Mört ut med en sträcka i Nävraån – genomförs av Joakim
Hansson, Mönsterås kommun.
April - maj (troligen 24eller 4 maj): Länsstyrelsen genomföra en utbildning för styrelsen.
Innehållet i utbildningen består av hur man hittar material i VISS och hur man tolkar
materialet som finns.
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
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
.
Hösten: Vattendragsvandring ut med Surrebäcken
Våren: Vattendragsvandring ut med Törnebybäcken
Kontinuerligt:
Starta upp arbetsgrupper vid behov, för kortare eller längre tid
Utveckla hemsidan

