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Verksamhetsberättelse 2015-2016 
 
Styrelsen har bestått av: 
Ordförande: Erland Patrikson.  
Ledamöter: Roland Williamsson (vice ordf),  Bo Jonsson, Daphne Thuvesson, Anna Carnelius, Lennart 
Storm, Harald Persson, Bo Nyman,  Jan Andersson och Ann Gustafsson. 
Ersättare: Aron Cedergren, Cathrine Johansson, Per Ahlgren, Ellen Östersten, Anders Franzén, Jörgen 
Engdahl, Anders Gratte, Karin Nilsson 
 
Organisation: 
• Vattenrådets kansli finns på Kalmar Kommun. Renate Foks är samordnare och föreningens kassör 

och sekreterare. 
• Styrelsen har haft sex stycken protokollförda styrelsemöten. Under mötena har medlemmarna bytt 

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

 
Samverkan och samråd: 
Styrelsen har skickat samrådsyttrande om förslaget till förvaltningsplan och åtgärdsplan 2015-2021 till 
Vattenmyndigheten samt till yttrande till Svenska Kraftnät om planerad 400kV-ledning mellan Hemsjö 
och Nybro.  

 
Information och utbildning: 
• Vattenrådet har besökt musselodlingen i norra Hagby fiskeläge 
• Vattenrådets styrelsemedlemmar har deltagit i samrådsmöten angående förslaget till 

förvaltningsplan och åtgärdsplan 2015-2021. 
• Vattenrådet har organiserat en exkursion/vattenvandring vid Hagbyån.  
• Tillsammans med hushållningssällskapet har en vattenvandring längs med Halltorpsån genomförts. 
• Vattenrådet har tagit emot studiebesök från vattenråd från Torsås och Blekinges, om besökte 

musselodlingen och biotopsarbete i Halltorpsån. Styrelsemedlemmar har deltagit i en temakväll med 
Bräkneåns vattenråd. 

• Vattenrådet har organiserat Höstbål i Norra Hagby Fiskeläge och Vattenrådet har informerat 
allmänheten på Bondens dag och Hållbarhetssafarin under Kalmarsundsveckan. 

• Vattenrådets arbete har uppmärksammats på www.vattensamling.se . Protokoll, samrådsyttrande 
och andra dokument finns på hemsidan. 

• Utställning ”Ett bättre vatten” har visats i biblioteken i Påryd och Hagby. 
• Arbetsgrupp Kommunikation om bekämpningsmedel har tagit fram en omvärldsanalys och skissat ett 

upplägg för en kampanj. 
• Vattenrådet deltar i skolprojektet Vattendetektiver. Under 2015 har en hemsida utvecklats 

www.vattendetektiver.se och 12 lärare utbildas. Vattenrådet har hjälpt till lokalisera mål och 
program till utflykterna. En an exkursionerna besöker Hagbyån och musselodlingen. Exkursioner och 
gästlektioner genomförs under 2016. 

 
  

http://www.vattensamling.se/
http://www.vattendetektiver.se/
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Åtgärder och uppföljning: 
• Biotopåtgärder i Halltopsån genomfördes i augusti, cirka 10 deltagare från vattenrådet. Ett antal 

medlemmar assisterade i elfiskeundersökningen . 
• Vattenrådet har tagit emot resultat från biotopkarteringarna i Hagbyån och Halltorpsån och har gjort 

åtgärdsförslag för både åarna. Arbetsgrupp för biotopåtgärder har bildats. Medel har söks. 

 
 
Verksamhetsplan 2016 
Samverkan: 
Vattenrådet samarbetar med andra vattenråd i projekt och arbetsgrupper. Vattenrådet samverkar med 
kommuner, länsstyrelsen, Vattenmyndigheten och experter.  

 
Information och utbildning 
Vattenrådet informerar och utbildar medlemmar, markägare och allmänheten om vattenförvaltning, 
problem och lösningar samt verkar för ökat engagemang i frågorna.  
Under 2016 kommer vattenrådet: 
1. Öka kunskap om vattenfrågor, genom att bjuda in experter och gör studiebesök  
2. Genom epost och nyhetsbrev: informera om vattenrådet verksamhet och bjuda in medlemmar att 

delta i regionala och lokala aktiviteter.  
3. Bevaka vattenfrågor och publicera nyheter på hemsidan www.vattensamling.se .  
4. Fortsätter låna ut utställningen, delta i publika informationsaktiviteter och Höstbål för Östersjön. 

Undersöka nya kanaler och målgrupper för det utåtriktade arbetet. 
5. Fortsätter samarbetet med skolor. Ett antal exkursioner längs med Hagbyån kommer organiseras där 

vattenrådet ställer upp som lokala guider. Ett antal gästlektioner/skolbesök inför exkursioner ingår 
också. Vattenrådsmedlemmar välkomnas delta i lärarutbildningar under året. 

6. Starta en kommunikationskampanj (arbetsgrupp kommunikation om bekämpningsmedel)  
7. Preliminär: Delta i utveckling av vatten/naturstigar. Vatteninspiratörer är ett LONA finansierat 

projekt med Kalmar kommun där ett antal naturupplevelseaktiviteter vid Östersjön organiseras och 
två naturstigar med vattentema utvecklas.  En arbetsgrupp bidrar till innehållet. 

 
Åtgärder och uppföljning 
Vattenrådet skapar underlag genom att kartlägga problem och undersöka åtgärdslösningar.  
Vattenrådet söker aktivt upp och stöttar markägare som vill genomföra åtgärder.  Vattenrådet arbetar 
för att säkerställa att åtgärder fungerar långsiktigt. 
Under 2016 kommer vattenrådet: 
1. Starta biotopåtgärdsprojektet för Hagbyån och Halltorpsån, bland annat genom att utse en styrgrupp 

och bilda en referensgrupp. Om pengar beviljas i tid kommer vattenrådet redan under 2016 
genomföra biotopsvårdsaktiviteter i Hagbyån och Halltortpsån.  

2. Testa ett nytt IT-verktyg för kartläggning och planering av åtgärder. Utbildning och testkörning under 
året. (LOVA)  

3. Fortsätta med uppföljningsarbete. Studentarbeten har föreslagits till Linnéuniversitetet. Gräsgärde 
våtmark kommer följas upp.   

http://www.vattensamling.se/

