Verksamhetsberättelse 2017
Styrelsen har bestått av:
Ordförande: Örjan Ivansson .
Ledamöter: Sune Axelsson (vice ordf.), Olof Engstedt, Lennart Wennmo, Eilert Bergström, Cathrine
Johansson, Anna Thore, Johnny Blocksjö, , Stefan Brorsson och Weronica Klasson
Ersättare: Bo Nyman, Ulf Rönner, Ingemar Bernthsson, Anna Carnelius, Cecilia Ahlgren och Kenneth
Petersson
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.
 Vattenrådet har varit kontaktorganisation kring samordning av vassklippning av ideella
föreningar.
Information och utbildning:
 Vattenrådet har skickat nyhetsbrev och informerat om arbetet på www.vattensamling.se .
 Vattenrådet har deltagit i skolprojektet Vattendetektiver. Projektet fortsätter med stöd av
SydOst Leader och Europeiska Havs och Fiskerifonden. Under hösten 2017 har en skola besökt
Rugstorps gård och Snärjebäcken. Under två tillfällen har nya lärare utbildats och flera nya skolor
har anmält sig.
 Vattenrådet har hjälpt till att ta fram och marknadsfört ljudvandringen Vattnets Väsen på Stensö.
Projektet fått stöd från LONA och Kalmar Kommun
 Den gemensamma arbetsgruppen ”Giftfria Trädgårdar” har under våren organiserat en
föreläsning och 2 öppna trädgårdar i Kalmar.
 Vattenrådet har gjort ett studiebesök till möjliga åtgärder vid Törnebybäcken
 Vattenrådet har organiserat Höstbål i Slakmöre.
 Vattenrådet har informerat om vattenarbete under Linnéuniversitetet (LNU) sommarkurs vid
Dragsviken och tagit del av projektets resultat
 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 näringsproblematik i Snärjebäcken
Studier och bidrag:
 Vattenrådet har gjort en plan för uppföljning och kartlägga problem näringsläckage i
Snärjebäckens avrinningsområde. Bidrag har erhållits från VM
 Vattenrådet har deltagit i samverkan kring Dragsviken och har sökt och erhållit bidrag från VM
för att finansiera utredningarna som ska göras under ledning av LNU.
Åtgärder och uppföljning:
 Vattenrådet har samverkat med biotopprojektet Snärjebäcken som syftar på att förbättra
lekplatser och skapa fria vandringsvägar för bland annat öring.
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Verksamhetsplan 2018
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) .
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:
 Genom epost och nyhetsbrev informera om vattenrådet verksamhet och bjuda in medlemmar
att delta i regionala och lokala aktiviteter.
 Bevaka vattenfrågor och publicera nyheter på hemsidan www.vattensamling.se.
 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 startats som ska samordna arbetet.
 Organisera ett samrådsmöte för att samla synpunkter kring Vattenmyndigheternas förslag till
arbetsprogram, inklusive översikt väsentliga frågor.
 Öka kunskap om vattenfrågor, genom att bjuda in experter och gör studiebesök i anslutning av
styrelsemötena.
 Organisera Höstbål för Östersjön
 Organisera en Skräpplockardag
 Fortsätter delta i skolprojektet Vattendetektiver. Vattenrådets medlemar bjuds in att guida
under exkursionerna, besöka skolor och ge gästlektioner, delta i lärarfortbildningar och utedagar.
Utredningar Snärjebäcken och Dragsviken:
 Vattenrådet vill genom en serie täta provtagningar identifiera eventuella problemområden eller
aktiviteter i Snärjebäckens avrinningsområde och därmed identifiera marker/aktiviteter som
behöver extra fokus i åtgärdsarbetet. Samtidigt bidrag projektet till att öka kunskap om
vattenövervakning hos vattenrådet. Ta fram provtagningsplan, utbildning, provtagning och
sammanställning
 Vattenrådet deltar också i Dragsviksprojektet, under ledning av Linnéuniversitetet.
Åtgärder och uppföljning
 Vattenrådet fortsätter med samordning av åtgärdsarbetet och vassklippning i ideella föreningar i
samverkan med Serviceförvaltningen på Kalmar kommun.
 Vattenrådet fortsätter stötta biotopåtgärdsprojektet i Snärjebäcken i samverkan med
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,
informationsinsatser och kontaktnätverk.

