Verksamhetsberättelse 2015-2016
Styrelsen har bestått av:
Ordförande: Anna Thore
Ledamöter: Sune Axelsson (vice ordf.), Olof Engstedt, Eilert Bergström, Anders Heiding,
Cathrine Johansson, Örjan Ivansson, Johnny Blocksjö och Kenneth Petersson
Ersättare: Bo Nyman, Ulf Rönner och Lennart Storm
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 20152021 till Vattenmyndigheten samt till yttrande till Svenska Kraftnät om planerad 400kV-ledning
mellan Oskarshamn och Nybro.
Information och utbildning:
• Vattenrådets styrelsemedlemmar har deltagit i samrådsmöten angående förslaget till
förvaltningsplan och åtgärdsplan 2015-2021.
• Vattenrådet har organiserat en exkursion/vattenvandring till Stävlö och Kronobäck för att
uppmärksamma och lära om gäddvåtmarker, tillsammans med Sportfiskarna och
Linnéuniversitetet. Invigning av gäddvåtmarken i Stävlö.
• Organiserat Höstbål för Östersjön i Slakmöre, tillsammans med Slakmöre bygdegård.
• Tillsammans med konsulter har två vattenvandringar längs med Snärjebäcken genomförts (en i
nedre delen av ån, den andra upp stil Rugstorp och Stensjön).
• Vattenrådet har informerat allmänheten på Bondens dag och Hållbarhetssafarin under
Kalmarsundsveckan.
• Vattenrådets arbete har uppmärksammats på vattenrådets hemsida: www.vattensamling.se
Protokoll, samrådsyttrande och andra dokument finns på hemsidan.
• Utställning ”Ett bättre vatten” har varit i Smedby bibliotek och Kalmar stadsbibliotek (nov 2015feb 2016).
• 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. Tre skolor i verksamhetsområde deltar i projektet och får handledning
från vattenrådssamordnaren. Detta kommer leda till ett antal exkursioner och gästlektioner
under 2016.
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Åtgärder och uppföljning:
• Vattenrådet har tagit emot resultat från biotopkarteringen i Snärjebäcken och har gjort
åtgärdsförslag för nedre Snärjebäcken. Arbetsgrupp för biotopåtgärder i Snärjebäcken har
bildats. Fiskevårdsmedel har sökts tillsammans med Sportfiskarna och Hushållningssällskapet.
• Sedimentet i fällan vid Hultsby (Snärjebäcken) har grävts bort hösten 2015 under ledning av
Eilert.
• En arbetsgrupp för åtgärder i Kalmar norra kustmiljö har bildats med bl.a. Jonas Nilsson från
Linnéuniversitetet, Olof, Sune och Kalmar Norra miljösektion. Åtgärder för att minska
näringsläckage till Östersjön planeras genomföras 2016 eller senast 2017.
• Vid Nävraån har våtmarken besökts och mindre reparation utfört. Markägaren har uppmuntrats
gräva upp sedimentet i inloppet.
• Uppföljning åtgärder: under 2015 har inga nya provtagningar gjorts. Resultat från
provtagningarna 2014 har diskuterats och ledd till åtgärdsförslag i Nyttorp våtmark. Kalkdiken
verkar inte fungera som förväntat, förmodligen pga dålig kontakt mellan stenar och vattnet.

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

Vattenrådet kommer arbeta vidare med mål- och visionsarbetet som startades januari 2016
och tar hjälp av andra organisationer som tex Race for the Baltic.
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. Vattenrådet

följer olika projekt för renare Östersjö i verksamhetsområdet genom att besöka Algoland
och Kalmars reningsverk

2. Bevaka vattenfrågor och publicera nyheter på hemsidan www.vattensamling.se .
3. Genom epost och nyhetsbrev: informera om vattenrådet verksamhet och bjuda in medlemmar
att delta i regionala och lokala aktiviteter.
4. Fortsätter låna ut utställningen, delta i publika informationsaktiviteter, som Kustmiljöturnén
och Höstbål för Östersjön. Undersöka nya kanaler och målgrupper för det utåtriktade arbetet.
5. Fortsätter samarbetet med skolor (LONA-projekt). Ett antal exkursioner längs med Snärjebäcken
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. Anordna informationsaktiviteter riktat till markägare för att informera och rådge vad man kan
göra för att minska näringsläckage till bäckarna och Östersjön (LOVA-projekt)
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. 2016-2017.
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. Genomföra biotopåtgärder vid Rockneby och Böle. (arbetsgrupp Snärjebäcken) Vattenrådet

deltar i biotoparbetsdagen för Snärjebäcken sommaren 2016

2. Kartlägga Torsbäcken (flöde, näringshalter, vandringshinder) (arbetsgrupp Snärjebäcken)
3. Testa ett nytt IT-verktyg för kartläggning och planering av åtgärder. Utbildning och testkörning
under året. (LOVA-projekt)
4. Anlägga ett antal fosfordammar/fällor i eller Norra kustmiljöområdet och Törnebybäcken.
Finansiering genom LOVA-projektet. Vattenrådet stöttar markägare med medfinansiering genom
LOVA, men det behövs också bidrag från landsbygdsprogrammet. (Arbetsgrupp Kalmar norra
Kustmiljö)
5. Fortsätta undersöka möjligheter göra fisk/biotopåtgärder i Århultemåla.
6. Fortsätta med uppföljningsarbete. Studentarbeten har föreslagits till Linnéuniversitetet.
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