Verksamhetsberättelse 2016
Styrelsen har bestått av:
Ordförande: Anna Thore
Ledamöter: Sune Axelsson (vice ordf.), Olof Engstedt, Lennart Wennmo, Eilert Bergström,
Cathrine Johansson, Örjan Ivansson, Johnny Blocksjö, Anna Carnelius och Kenneth Petersson
Ersättare: Bo Nyman, Ulf Rönner, Ingemar Bernthsson, Cecilia Ahlgren och Lennart Storm
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 Nybro
och Ekhyddan.
Information och utbildning:
• Vattenrådet har skickat nyhetsbrev och informerat om arbetet på www.vattensamling.se .
• Vattenrådet har deltagit i skolprojektet Vattendetektiver. Vattenrådsmedlemmar har guidat
under exkursioner för skolorna i Rockneby och Kalmar.
• Vattenrådet har informerat allmänheten på vårmarknaden och Bondens dag i Kalmar.
• Vattenrådet har gjort en vattenvandring och med Kalmar kommun samlat in mätdata för att
kartlägga övergödningsproblematiken i Torsbäcken.
• Vattenrådet har organiserat höstbål i Slakmöre.
Åtgärder och uppföljning:
• Vattenrådet har samverkat med biotopprojektet Snärjebäcken som syftar på att förbättra
lekplatser och skapa fria vandringsvägar för bland annat öring.
• Vattenrådet har samverkat för att genomföra ett antal åtgärder som minskar näringsläckage till
sundet (två fosfordammar, en tvåstegsdike och utökat en våtmark) i Slakmöre/Nyttorp området.
• Vattenrådskartan: testat IT-verktyget för kartläggning och planering av åtgärder.

VATTENRÅDSKANSLI: Kalmar kommun, Serviceförvaltningen, Box 611, 39126 Kalmar
BESÖKSADRESS: Rådhuset på Stortorget
Renate.Foks@kalmar.se
0480 450173
www.vattensamling.se
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Verksamhetsplan 2017
Samverkan
Vattenrådet samverkar med kommuner, länsstyrelsen, vattenmyndigheten och andra vattenråd för
att byta ut kunskap och erfarenheter. Vattenrådet lobbar för att Kalmar ska få Sveriges bästa
reningsverk.
Vattenrådet samverkar med andra vattenråd i projekt och arbetsgrupper, framför allt med HagbyånsHalltorpsåns och Ljungbyåns Vattenråd (Ostkustens Vattensamling) samt Kalmar
Kustmiljöföreningen.
Information och utbildning
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. Studieresa till
Skåne planeras i maj.
4. Delta i publika informationsaktiviteter och Höstbål för Östersjön. Undersöka nya kanaler och
målgrupper för det utåtriktade arbetet.
5. Organisera Höstbål för Östersjön i Slakmöre
6. 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)
7. Delta i kommunikationskampanj kring Giftfria Trädgårdar, ett initiativ från Hagbyåns-Halltorpsåns
vattenråd.
8. Delta i framställande av en film om vattenrådens arbete tillsammans med de andra vattenråden i
Kalmarsundskommissionen.
Åtgärder och uppföljning
• Vattenrådet kommer arbeta för att ta över åtgärdsarbetet och vassklippning som sker under
Kalmar Kustmiljöföreningens regi. En arbetsgrupp kommer att inrättas.
• Vattenrådet fortsätter stötta biotopåtgärdsprojektet i Snärjebäcken i samverkan mad
Sportfiskarna, Hushållningssälskapet och Kalmar kommun.
• Vattenrådet samarbetar med Kalmar kommun i LOVA-projekt och andra insatser för att få
jordbrukare att göra åtgärder som minskar näringsläckage till Kalmarsund, med bla idéförslag och
kontaktnätverk.
• Vattenrådet kommer anordna informationsaktiviteter riktat till markägare för att informera och
rådge vad man kan göra för att minska näringsläckage till bäckarna och Östersjön.

