Verksamhetsberättelse 2016-2017
Styrelsen har bestått av:
Ordförande: Roland Williamsson.
Ledamöter: Daphne Thuvesson (vice ordf), Bo Jonsson, Anna Carnelius, Lennart Storm, Harald Persson,
Bo Nyman, Jan Andersson, Sune Jonsson och Ann Gustafsson.
Ersättare: Aron Cedergren, Cathrine Johansson, Per Ahlgren, Sven Fredrikson, Anders Franzén, Jörgen
Engdahl, Anders Gratte, Karin Nilsson, Erland Patrikson, Thomas Emrin
Organisation:
• Vattenrådets kansli finns på Kalmar Kommun. Renate Foks är samordnare och föreningens kassör
och sekreterare.
• Styrelsen har haft fem protokollförda styrelsemöten.
• Vattenrådet har jobbat fram ett visions- och måldokument som styr rådets arbete
Samverkan och samråd:
Styrelsen har skickat samrådsyttrande Svenska Kraftnät om planerad 400kV-ledning mellan Hemsjö och
Nybro.
Information och utbildning:
• Vattenrådets arbete har uppmärksammats på www.vattensamling.se . Protokoll, samrådsyttrande
och andra dokument finns på hemsidan.
• Vattenrådet har besökt fiskomlöpet vid Igelösa kvarn
• Vattenrådet deltar i skolprojektet Vattendetektiver. Vattenrådsmedlemmar har guidat i exkursioner
för skolan, en gästlektion anordnades i Ljungbyholm
• Vattenrådet har organiserat Höstbål i Vita Sand.
• Vattenrådet har informerat allmänheten på Vårmarknaden och Bondens dag i Kalmar.
• Arbetsgruppen Kommunikation om bekämpningsmedel har gjort en kampanjplan kring Giftfria
Trädgårdar för 2017.
Åtgärder och uppföljning:
• Testat ett nytt IT-verktyg för kartläggning och planering av åtgärder. (LOVA projekt)
• Vattenrådet har gjort en åtgärdsplan för Hagbyån och Halltorpsån I projektet kommer
biotopåtgärder utföras som gynnar fisk, fåglar och insekter. Under året har vattenrådet, med Kalmar
kommun som huvudman, sökt bidrag hos SNFs Miljöfond (beviljat) och Jordbruksverket (väntar på
besked).

VATTENRÅDSKANSLI: Kalmar kommun, Serviceförvaltningen, Box 611, 39126 Kalmar
BESÖKSADRESS: Rådhuset på Stortorget
Renate.Foks@kalmar.se
0480 450173
www.vattensamling.se

Vattenrådets vision och långsiktiga mål
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Vattenrådets syfte är att vara ett samverkansorgan för att skapa samsyn och främja en god
vattenhushållning, en god vattenkvalitet och långsiktig biologisk mångfald.
• Vattenrådet vill uppnå visions mål genom ett aktivt deltagande och samarbete bland alla berörda
aktörer/intressen.
• Genom att skapa en plattform där många olika intressen möts, skapas en plats för dialog, nya
kunskaper och erfarenhetsutbyte.
• Vattenrådet vill öka kunskap och främja kommunikation mellan ansvariga myndigheter och
berörda aktörer kring vattenfrågor i avrinningsområdet.
Långsiktiga mål:
1. Vattenrådet har förbättrat samarbete mellan myndigheten och andra organisationer i
verksamhetsområdet.
2. Vattenrådet har ökat kunskap om och skapat samsyn kring vattenhushållningsfrågor i
avrinningsområdena. Kunskap om vattenflöden, reglering, magasinering och sammanhang mellan
mark- och vattenanvändning i våra områden har ökat
3. Vattenrådet genomför och är rådgivare för (småskaliga) åtgärder för ett bättre vatten.
4. Allmänheten har bättre kännedom om vattenrådet och vattenvårdsarbetet. Specifik har vattenrådet
ökat engagemang och kunskap hos skolelever och skolpersonal.

Verksamhetsplan 2017

Samverkan (mål 1 och 2)
Vattenrådet samverkar med kommuner, länsstyrelsen, vattenmyndigheten och andra vattenråd för att
byta ut kunskap och erfarenheter.
Vattenrådet samverkar med andra vattenråd i projekt och arbetsgrupper, framför allt med Ljungbyåns
och Norra Möre Vattenråd (Ostkustens Vattensamling).
Information och utbildning (mål 2 och 4)
Vattenrådet informerar och utbildar medlemmar, markägare och allmänheten om vattenförvaltning,
problem och lösningar samt verkar för ökat engagemang i frågorna.
Under 2017 kommer vattenrådet:
1. Genom epost och nyhetsbrev: informera om vattenrådet verksamhet och bjuda in medlemmar att
delta i regionala och lokala aktiviteter.
2. Bevaka vattenfrågor och publicera nyheter på hemsidan www.vattensamling.se.
3. Öka kunskap om vattenfrågor, genom att bjuda in experter och gör studiebesök. En studieresa till
Skåne planeras i maj. Vattendragsvandringar planeras i samband med åtgärder i biotopprojektet.
4. Delta i publika informationsaktiviteter och Höstbål för Östersjön. Undersöka nya kanaler och
målgrupper för det utåtriktade arbetet.
5. Fortsätter med skolprojektet Vattendetektiver. Skapa och bygga upp nätverk med skolor.
Vattenrådets medlemar bjuds in att guida under exkursionerna, besöka skolor och ge gästlektioner,
delta i lärarfortbildningar och utedagar. (Leaderprojekt, 2017-2018)
6. Starta en kommunikationskampanj kring Giftfria Trädgårdar.
7. Delta i framställande av en film om vattenrådens arbete tillsammans med de andra vattenråden i
Kalmarsundskommissionen.
Åtgärder och uppföljning (mål 3)
Under 2017 kommer vattenrådet starta det treåriga biotopvårdsprojektet Levande Vattendrag,
tillsammans med Ljungbyåns vattenråd. Bland annat genom att utse en styrgrupp och bilda
referensgrupper. Under 2017 kommer antal mindre åtgärder genomföras. Vattenrådet stöttar med
idéer, kontakter och praktisk arbete. En vattendragsvandring organiseras i anslutning av åtgärderna.

