Verksamhetsplan 2014, Norra Möre Vattenråd
Vattenrådet samarbetar med andra vattenråd i externfinansierade projekt. Leaderprojektet Ostkustens
Vattensamling har finansierat vattenvandringar, utbildningar, studier och åtgärder och avslutas under året.
Som fortsättning har Kalmar Kommun för vattenrådet sökt bidrag för LOVA Vattensamling i Kalmarsund. Om
pengar beviljas börjar projektet sommaren 2014 och pågår till sommaren 2017. I projektet samarbetar
vattenrådet med Hagbyåns- och Halltorpsåns Vattenråd och Ljungbyåns Vattenråd. I projektet ingår en
projektledare som samtidigt fungerar som vattenrådssamordnare. På grund av att beslut angående
finansiering från LOVA förväntas komma i slutet av mars, är verksamhetsplanen angående LOVA preliminär.
Dessutom kommer vattenrådet söka driftbidrag från Vattenmyndigheten och bidrag för biotopvård hos
Länsstyrelsen. Ansökningar sköts genom samordnaren på Kalmar kommun.
Styrelsen kommer att fortsätta jobba för vattenrådets kontinuitet, genom att komma överens med Nybro
och Kalmar kommun om samordning och medfinansiering.
Åtgärder
Vattenrådet försätter stödja småskaliga åtgärder i avrinningsområdet, genom att söka upp och informera
markägare och delfinansiera åtgärder genom t.ex. LOVA eller Ostkustens Vattensamling.
Syftet med underlaget som tas fram med LOVA stöd, är att det ska leda till en flerårig
åtgärds/verksamhetsplan för vattenrådet.
Våren 2014 kommer vattenrådet söka tillstånd och pengar hos Länsstyrelsen för biotopkatering och
småskaliga åtgärder vid Snärjebäcken, med stöd av dokumentet ”Förslag på åtgärder inom området för
Norra Möre Vattenråd” som har tagits fram i Ostkustens vattensamling. Genomförande av åtgärder sker i
mån av pengar och tid och om godkännande/tillstånd beviljas.
Gäddvåtmarker i Stävlö, som har anlagts av Kalmar kommun i samarbete med Linnéuniversitetet, kommer
förmodligen kunna invigas våren 2014. Invigning kan kombineras med en vattenvandring, tillsammans med
ett studiebesök om fiskeåtgärder i Kalmar Dämme.
LOVA Pilotprojekt i Volontär Övervakning (preliminärt)
I LOVA-projektet utvecklas en metod som ska fungera som komplement till professionella karteringar och
mätningar (Volontär Övervakning). Dessutom kommer metoden för att samla in och presentera data
vidareutvecklas (Lokal Vattenkarta). Vattenrådet kommer att medverka i att starta upp ett pilotprojekt i en
utvald vattenförekomst, förmodligen redan hösten 2014.
Restaurering och uppföljning
Under 2014 kommer kalkdiken vid Dunö , Bottorp, Kläckeberga och Hultsby att följas upp. Resultaten och
rekommendationerna kommer att presenteras för vattenrådet och intresserade (Ostkustens Vattensamling
finansierar provtagningen).
Utbildning och kommunikation
• Arbetsgrupperna och styrelsen bjuder in experter på mötena och åker på studiebesök.
• Styrelsen har samråd och utbyte av kunskap och erfarenheter med Länsstyrelsen och
Vattenmyndigheten.
• Ostkustens Vattensamling finansierar framtagandet av en miniutställning om vattenrådet för bland an-
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nat biblioteken.
Samarbete med skolor. Fortsatt samarbete med Rocknebyskolan.
Hemsidorna www.vattenorganisationer.se/norramorevr och www.vattensamling.se och det årliga nyhetsbrevet ”Vattensamling” informerar om vattenrådets verksamhet.
I LOVA-projektet: Organisera/delta i två gemensamma utbildningar/exkursioner med de andra två vattenråden. Till exempel genom vattenvandringar. (preliminärt)

För genomförande av aktiviteterna kan (tillfälliga) arbetsgrupper skapas. Styrelsemedlemmar, föreningsmedlemmar, samt externa experter kan delta i arbetsgrupperna.
För Vattenrådets Styrelse, Renate Foks (samordnare) och Anna Thore (ordförande)

