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Verksamhetsberättelse 2014-2015 
 
Styrelsen har bestått av: 
Ordförande: Anna Thore 
Ledamöter: Sune Axelsson (vice ordf.), Olof Engstedt, Eilert Bergström, Anders Heiding, 
Cathrine Johansson, Örjan Ivansson, Ulf Rönner, Johnny Blocksjö och John Green 
Ersättare: Bo Nyman och Lennart Storm 
 
Organisation: 
• Vattenrådets kansli finns på Kalmar Kommun, där Renate Foks är samordnare (kassör och 

sekreterare), men även projektledare för Ostkustens Vattensamling. 
• Styrelsen träffades fyra gånger.  Under mötena har medlemmarna bytt erfarenheter och 

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

 
Information och utbildning: 
• Styrelsen har varit på studiebesök i kombination med styrelsemöten: till Möre Biogas, 

Kalmar Dämme/Hagbygärde Dämme samt Kalmar-Öland Flygplats 
• 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 vattenrådes 
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 vattenförvalting och vattenrådets 
arbete, har tagits fram. 

 
Samråd: 
• Styrelsen har skickat samrådyttrande kring regional miljöövervakning. 
• Styrelsen har skickat samrådsyttrande om reningsverket i Kalmar.  
 
Åtgärder och uppföljning: 
• Samarbetsprojektet Ostkustens Vattensamling avslutades december 2014 med gott resultat. Som 

del av projektet har under 2014 ett par åtgärder planerats. Åtgärden vid Snärjebäcken 
Århultemåla (Snärjebäcken) kunde tyvärr inte få tillstånd på grund av att det saknades en 
vattendom. Styrelsen undersöker alternativa åtgärdsmöjligheter. Åtgärden för att gräva 
bort sedimentfällan vid Hulstby (Snärjebäcken) fick tillstånd och kommer genomföras 
sommaren 2015.  

  

http://www.vattensamling.se/
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• Arbetsgruppen har gjort uppföljning av Nyttorp Våtmark och kalkdiken vid Hultsby, 

Kläckeberga, Dunö och Bottorp. 
• Vattenrådet har via Kalmar kommun sökt och fått bidrag för biotopkartering av 

Snärjebäcken i Kalmar kommun. Biotopkarteringen genomfördes 2014 och resultatet 
presenteras på vattendagen 2015. 

 
Inför kommande verksamhetsåret har styrelsen: 

• Planerat för årsmötet och vattendagen, den 22 mars 2015 
• Via Kalmar kommun sökt LOVA/LONA bidrag för tre projekt: Vattenrådskartan, 

skolprojektet Vattendetektiven och åtgärdsprojekt Snärjebäcken. I nuläget vet vi att 
LONA har beviljats pengar till skolprojektetet. För de andra två projekt väntar vi på 
beslut. 

 
 

2015-03-09, Styrelsen för Norra Möre Vattenråd och Renate Foks, samordnare.  
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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 allmänheten om vattenförvaltning, 
problem och lösningar samt verkar för ökat engagemang i frågorna.  
Under 2014 kommer vattenrådet bland annat: 
• Anordna en vattenvandring och invigning vid Stävlö våtmark och Surrebäcken.   
• Informera om vattenrådets arbete genom den resande utställningen ”Ett bättre vatten”, som 

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

informationstillfällen och utbildningar. 
• Öka samarbetet med skolor genom att delta i 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 tas fram 
och 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.   
• Sediment Hultsby kvarn kommer tas bort (sommar 2015) 
• Genomföra andra åtgärder i mån av tid och pengar, till exempel återställa inlopp Nytorp våtmark, 

uppföljning och fiskeåtgärder i Snärjebäcken (Århultemåla).  
• Lokalisera och planera för nya åtgärder efter resultatet av biotopkarteringen vid Snärjebäcken. 
• Om pengar beviljas från LOVA kommer vattenråden att utveckla ett IT-verktyg för kartläggning 

och planering samt ha medfinansiering för att genomföra åtgärder.  
• En annan ansökning av LOVA projekt kommer att kunna medfinansiera en förstudie för åtgärder i 

Snärjebäckens mynning.  
• 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. Bland annat med uppföljning av 
våtmarker och förbättring av kalkdiken. Studentarbeten föreslås genomföras av 
Linnéuniversitetet.       

http://www.vattensamling.se/

