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Verksamhetsberättelse 2014-2015 
Styrelsen har bestått av: 
Ordförande: Erland Patrikson 
Ledamöter: Allan Niklasson, Roland Williamsson (vice ordf), Anders Hägg, Bo Jonsson, Daphne 
Thuvesson, Anna Carnelius, Lennart Storm, Lennart Östersten, Harald Persson. 
Ersättare: Aron Cedergren, Bo Nyman, Ingemar Einarsson, Per Ahlgren, Ellen Östersten, Anders Franzén, 
Jörgen Engdahl, Anders Gratte, Gert Hultqvist. 
 
Organisation: 
• Vattenrådets kansli finns på Kalmar Kommun, där Renate Foks är samordnare (kassör och 

sekreterare), men även projektledare för Ostkustens Vattensamling. 
• Styrelsen har haft sex stycken protokollförda styrelsemöten.  Under mötena har medlemmarna bytt 

erfarenhet och fått nya kunskaper om aktuella vattenfrågor, möjliga lösningar och diskuterat hur 
vattenrådet kan bidra. 

 
Information och utbildning: 
• Studiebesök/expertmöte ”Kulturmiljöer vid vatten” vid Idehult, Halltorpsån 
• Arbetsgrupp ”Egna brunnar” har haft ett expertmöte med Linnéuniversitetet 
• Vattenrådets styrelsemedlemmar har deltagit i en utbildning i VISS, Vattenrådens dag i Alvesta, 

utvärdering av Ostkustens Vattensamling samt i samrådsmöten angående den nya förvaltningscykeln 
i Vattendirektivet. 

• Vattenrådets arbete har uppmärksammats på vattenrådets hemsida. Den gemensamma sidan; 
www.vattensamling.se har vidareutvecklats och fungerar numera som samtliga vattenråds hemsida. 
Protokoll, samrådsyttrande och andra dokument finns på hemsidan, samt information om åtgärder 
för ett bättre vatten. 

• En resande utställning ”Ett bättre vatten”, som berättar om vattenrådets arbete, har tagits fram. 
 
Samråd: 
• Ett samrådsyttrande kring regional miljöövervakning och Svenska kraftnäts planerade luftledning, 

har skickats.  
 
Åtgärder och uppföljning: 
• Samarbetsprojektet Ostkustens Vattensamling avslutades december 2014 med gott resultat. Som del 

av projektet har under 2014 en svämplan återställts (Hagbyån, Tokabo) och en våtmark restaurerats 
(Gräsgärde). 

• Vattenrådet har genom Kalmar kommun sökt och fått bidrag för biotopkarteringen av Hagbyån 
(Kalmar kommun) och Halltorpsån (hela). Biotopkarteringarna genomfördes 2014 och resultaten 
presenteras på vattendagen 2015. 

 
Inför kommande verksamhetsåret har styrelsen: 
• Planerat för årsmöte och vattendagen, den 22 maj 2015. 
• Via Kalmar kommun sökt LOVA/LONA bidrag för två projekt; Vattenrådskartan och skolprojektet 

Vattendetektiven. I nuläget vet vi att LONA har beviljats pengar till skolprojektet. För det andra 
projektet väntar vi på beslut. 
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Verksamhetsplan 2015 
 
Samverkan: 
• Vattenrådet samarbetar med andra vattenråd i projekt och arbetsgrupper. Under 2014 kommer 

samarbetet bestå av bland annat åtgärdsuppföljning, expertmöten, informationsaktiviteter till 
allmänheten, skolprojekt och studiebesök. 

• Vattenrådet samverkar med kommuner, länsstyrelsen, Vattenmyndigheten och experter.  
Vattenrådet deltar i samråd Vattenförvaltning 2015-2020 och yttrar sig i relevanta samrådstillfällen. 

 
Information och utbildning: 
Vattenrådet informerar och utbildar medlemmar, markägare och allmänhet om vattenförvaltning, 
problem och lösningar samt verkar för ökat engagemang i frågorna.  
Under 2015 kommer vattenrådet bland annat: 
• Anordna en vattenvandring med tema biotopkartering.   
• Informera om vattenrådetsarbetet genom den resande utställningen ”Ett bättre vatten”, som 

kommer visas på biblioteken.  
• Bevaka vattenfrågor och publicera nyheter på hemsidan www.vattensamling.se. 
• Bjuda in experter till möten och utbildningar kring aktuella vattenfrågor. 
• Bjuda in medlemmar att delta i regionala aktiviteter, som till exempel vattenrådens dag och andra 

informationstillfällen och utbildningar. 
• Starta en informationskampanj med Kalmar Vatten som syftar till att öka medvetenheten om farliga 

kemikalier i trädgårdar och i hemmet samt för att minska risken att dessa ämnen hamnar i 
grundvattnet eller i egna brunnar.  

• Starta skolprojektet Vattendetektiven (LONA finansiering, 2015-2016).  
Projektet syftar till att öka intresset hos skolor att arbeta med utomhuspedagogik samt vattenfrågor 
som tematisk arbete. Samtidigt ökar samarbetet mellan vattenråden och andra målgrupper (skolor).   
Under året kommer en lista med lokaler för undervisning vid vattnet och exkursionsmål att tas fram 
samt undervisningsmaterial för målgruppen utvecklas. Skolorna ska kontaktas och lärarutbildning(ar) 
anordnas. Vattenrådets medlemmar hjälper till att ta fram besökslokaler och exkursionsmål för 
skolorna. 

 
Åtgärder och uppföljning: 
Vattenrådet skapar underlag genom att kartlägga problem och undersöka åtgärdslösningar.  
Vattenrådet söker aktivt upp och stöttar markägare som vill genomföra åtgärder.   

• Konkret vill vattenrådet satsa på fler biotopåtgärder i Hagbyån, Halltorpsån och vid kusten. 
Förslag för åtgärder i Fullvik och i Halltorpsån finns. De genomförda biotopkarteringarna ger 
underlag för ytterligare åtgärdsförslag. 

• Om pengar beviljas från LOVA kommer vattenråden dessutom att utveckla ett IT-verktyg för 
kartläggning och planering samt ha medfinansiering för att genomföra åtgärder.  

• Vattenrådet arbetar för att säkerställa att åtgärder fungerar långsiktigt, till exempel genom att 
de sköts på rätt sätt, följs upp och restaureras.  Den gemensamma arbetsgruppen 
”Åtgärdsuppföljning Vattensamling” fortsätter med arbetet. Den restaurerande våtmarken vid 
Gräsgärde kommer följas upp och studentarbete med Linnéuniversitetet undersökas.  
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