Verksamhetsberättelse 2017
Styrelsen har bestått av:
Ordförande: Roland Williamsson.
Ledamöter: Daphne Thuvesson (vice ordf), Bo Jonsson, , Lennart Storm, Stefan Borsson, Harald Persson,
Bo Nyman, Jan Andersson, Sune Jonsson och Ann Gustafsson.
Ersättare: Aron Cedergren, Cathrine Johansson, Weronica Klasson, Anna Carnelius, Sven Fredrikson,
Anders Franzén, 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 fyra protokollförda styrelsemöten.
Samverkan och samråd:
 Styrelsen har erhållit bidrag från Vattenmyndigheten (VM) för ett samrådsmöte 2018.
Information och utbildning:
 Vattenrådets arbete har uppmärksammats på www.vattensamling.se . Protokoll, samrådsyttrande
och andra dokument finns på hemsidan.
 Vattenrådet har deltagit i skolprojektet Vattendetektiver. Projektet fortsätter med stöd av SydOst
Leader och Europeiska Havs och Fiskerifonden. Under två tillfällen har nya lärare utbildats och flera
nya skolor har anmält sig. Tre exkursioners organiserades
 Den gemensamma arbetsgruppen ”Giftfria Trädgårdar” har under våren organiserat en föreläsning
och 2 öppna trädgårdar i Kalmar.
 Arbetsgruppen Kommunikation om bekämpningsmedel har gjort en kampanjplan kring Giftfria
Trädgårdar för 2017.
 Flera medlemmar i styrelsen har deltagit i en studieresa till Skåne, Höjeåns Vattenråd
 En arbetsgrupp i Ostkustens Vattensamling har tagit fram förslag för gemensamma utredningar och
kampanjer. Bidrag har sökt för att utreda sedimentföroreningar i Halltorpsån.
Åtgärder och uppföljning:
 Vattenrådet har i samverkan med Kalmar kommun och projektet Levande vattendrag utfört
biotopåtgärder i Hagby och Halltorpsån. Medlemmar från vattenrådet har deltagit i levande
vattendrags styrgrupp och referensgrupp samt arbetsgrupper. Under 2017 har 24st lekbottnar har
anlagts och flertalet uppväxtområden skapats. Inventering av strömstareboplatser har påbörjats och
arbetsgrupp inrättats.

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
2(2)
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 2018
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 2018 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. Sprida vattennyheter och tips samt engagera en större målgrupp genom att vara aktiv på sociala
media, främst Facebook och genom distans föreläsningar. En gemensam
arbetsgrupp/kommunikationsgrupp har startat som ska samordna arbetet.
4. Organisera ett samrådsmöte för att samla synpunkter kring Vattenmyndigheternas förslag till
arbetsprogram, inklusive översikt väsentliga frågor
5. Öka kunskap om vattenfrågor, genom att bjuda in experter och göra studiebesök.
Vattendragsvandringar planeras i samband med åtgärder i biotopprojektet.
6. Delta i publika informationsaktiviteter och Höstbål för Östersjön.
7. Fortsätter delta i skolprojektet Vattendetektiver. Vattenrådets medlemar bjuds in att guida under
exkursionerna, besöka skolor och ge gästlektioner, delta i lärarfortbildningar och utedagar.
Åtgärder och uppföljning (mål 3)
Under 2018 fortsätter åtgärder genomföras i Hagbyån och Halltorpsån som del av projektet Levande
Vattendrag. Vattenrådet delta i styrgruppen, referensgrupper och delta i olika aktiviteter/aktivitetsdagar
i åtgärdsprojektet. Under 2018 kommer följande åtgärder ske i Hagby/Halltorpsån: uppsättning av
strömstareholkar på lämpliga lokaler, partiella mindre hinder kommer att åtgärdas, inventera
insektsmiljöer i vattennära zoner och ge förslag på åtgärder för insektspopulationen. Påbörja
sedimentsprovtagning i Halltorpsån.

