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Verksamhetsberättelse 2017 
 
Styrelsen har bestått av: 
Ordförande: Ola Sennefjord  
Ledamöter: Lars Elfversson (vice-ordförande), Bo Nyman, Håkan Abrahamsson, Stefan Brorsson, Ann-
Marie Petersson, Kenneth Petersson 
Ersättare: Cathrine Johansson, Mats Olsson, Weronika Klasson, Majvor Olsson, Anna Carnelius 
 
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 yttrat sig kring utökande av bergtäkten i Brånahult 

 Styrelsen har erhållit bidrag från Vattenmyndigheten (VM) för ett samrådsmöte 2018.  
 

Information och utbildning: 

 Vattenrådets arbete har uppmärksammats på www.vattensamling.se. och på facebook. 

 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. Vattenrådsmedlemmar har guidat i två exkursioner längs med Ljungbyån.  

 Styrelsen har varit på studiebesök i Nybro kommuns glasdeponiprojekt vid Pukeberg. 

 En arbetsgrupp har hjälpt till med genomförande av 6 stycken vattenväsenvandringar i Krankelösa 
hollm. Cirka 240 personer kom till vandringarna.  

 Arbetsgruppen har också deltagit i utvecklinga av och marknadsfört en självguidad naturstig vid 
Krankelösa holm (Ljudvandring vattnets väsen).  

 Den gemensamma arbetsgruppen ”Giftfria Trädgårdar” har under våren organiserat en föreläsning 
och 2 öppna trädgårdar i Kalmar.  

 Flera medlemmar i styrelsen har deltagit i en studieresa till Skåne, Höjeåns Vattenråd 

 Vattenrådet har sökt och erhållit extra bidrag för 2018 för att organisera ett antal distans 
föreläsningar 

 
Åtgärder och uppföljning: 

 I Levande Vattendrag kommer biotopåtgärder utföras som gynnar fisk, fåglar, insekter och kräldjur. 
Under året har vattenrådet, med Kalmar kommun som huvudman, startat projektet. Medlemmar har 
delatagit i styrgruppen och referensgrupper samt arbetsgrupper. I Nybro har en studie om 
genomströmmning i maden genomförts. I nedre delen av Ljungbyån har en biotopvårdsplan 
påbörjats i Hossmo FVOF:S del. Inventering av strömstareboplatser har påbörjats och arbetsgrupp 
inrättats. En fiskerättsutredning har påbörjats från Hossmo FVOF uppströms till där Bockekulla 
skifteslag börja. 
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Verksamhetsplan 2018 

 
 
Samverkan 
Vattenrådet samverkar med kommuner, länsstyrelsen, vattenmyndigheten och andra vattenråd för att 
byta kunskap och erfarenheter.  
Vattenrådet samverkar med andra vattenråd i projekt och arbetsgrupper, framför allt med Hagbyåns-
Halltorpsåns och Norra Möre Vattenråd (Ostkustens Vattensamling).  

 
Information och utbildning  
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 och på 

facebooksidan https://www.facebook.com/groups/vattensamling/ 
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 gör studiebesök. En 
exkursion/vattendragsvandring planeras i samband med åtgärder i biotopprojektet Levande 
Vattendrag. 

6. Delta i publika informationsaktiviteter och Höstbål för Östersjön.  
7. Fortsätta 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  
Under 2018 fortsätter åtgärder genomföras i Ljungbyån som en del av projektet Levande Vattendrag. 
Vattenrådet deltar i styrgruppen, referensgrupper och delta i olika aktiviteter/aktivitetsdagar i 
åtgärdsprojektet. Under 2018 kommer följande åtgärder ske i Ljungbyån: uppsättning av 
strömstareholkar på lämpliga lokaler, partiella mindre hinder kommer att åtgärdas, miljöer för grodor 
och insekter skall inventeras för att kunna göra åtgärder som gynna populationen. Arbete fotskrider efter 
det att fiskerättsutredning är färdigställd. Biotopvårdande åtgärder kommer att utföras i ån på 
föreskrivna platser. I nedre delen av ån kommer stor vikt av åtgärderna bygga på vad som kommer fram i 
biotopvårdsplanen. 
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