
 

Protokoll Ljungbyåns Vattenråd styrelsemöte,  
17 januari 2018, Kommunhuset, Nybro  
 
Närvarande: Ola Sennefjord-Jonsson (ordförande), Lars Elfversson, Bo Nyman, Anna Carnelius, Kenneth 
Petersson, Linda Olsson (sekr).  
 

1. Ola öppnade mötet 

2. Dagordningen godkändes 

3. Linda Olsson valdes till sekreterare och Kenneth Petersson till justerare.  

4. Förgående protokoll gicks igenom men hade ej justerats.  

5. Alla runt bordet informerade om vad som har hänt eller är på gång i närområdet:  

- Lars pratade om Hossmo fiskevårdsområde och att man förra året hade begränsat antal 
fiskekort. Allt hade fungerat bra så ska vara likadant i år, förutom att dagskorten ska öka från tre 
kort/dag till fyra kort/dag.  

- Lars nämnde också att det var mycket vatten så den planerade våtmarken som skulle grävas 
under vintern kommer troligtvis bli försenad. Längs med Ljungbyån i Kölby ska ett 50-tal meter 
rensningsmassor plockas bort. Inväntar åtgärder från projektet Levande vattendrag i Kölby. 

- Kalmar kommun genom Anna informerade om att en ny vattenförsörjningsplan är på gång där 
Nybroåsen är utpekad men att de ska leta fler intressanta vattenmagasin och förslag på 
vattenfördröjande åtgärder ska tas fram för att öka på grundvattennivåerna. För att Kalmar 
kommun ska nå en god vattenstatus till 2025 ska åtgärder genomföras. På miljösidan är det 
prioriterat att genomföra kontroller på dagvatten. En ny dagvattendamm grävs i Ljungbyholm.       

- Nybro kommun genom Linda och Kenneth informerade om mängden kalkning som sker i 
Ljungbyån, den har sjunkit över en tioårsperiod men beror mycket på vilket flöde som är i ån. 
Från Skabro damm upp till Flyebo damm har en konsult lämnat förslag på åtgärder för att skapa 
fria vandringsvägar för fisk och annan fauna och flora.  

6. Ola informerade om att Levande vattendrag har haft ett möte med styrgruppen. Att det är på gång 
att bildas ett fiskevårdsområde från Hossmo FVOF uppströms till där Bockekulla skifteslag börjar, 
utredning av fiskerätter borde vara färdigt nu i början av året. Biotopvårdsplanen i nedre delen av 
ån är på sluttampen. Det har varit ett möte angående strömstareholkarnas placering och Ola har 
börjat kontrollera de utpekade platserna, det ska bli ett möte med broägare. Linda informerade om 
att utredning pågår med Linnéasjömaden av Ecocom.  

7. Erhållit bidrag: Samrådsmöte. Det står fel tidpunkt för redovisning i ansökan. Arbete fortsätter 
eventuellt något föredrag om bevattningsteknik, fördröjningsåtgärder. Informationsmöte ska ske 
ute i byarna där vattenrådet bjuder på fika och informera om pågående samråd förslagsvis v. 12 
eller v. 15 och framåt.  

  



8. Erhållit bidrag: Digitala föreläsningar. Arbete fortsätter.  

9. Ola informerar om den nystartade Kommunikationsgruppen som kommer lyfta vattenfrågor. Anna 
vill gärna ha information om det fortsatta arbetet och Linda lyfter att det måste vara tydligt att 
informationen kommer från vattenråden för att kunna sprida informationen på kommunens portal.  

10. Verksamhetsbeskrivning 2017 och plan 2018 godkändes, måste bara korrekturläsas.  

11. Ekonomi: Information och diskussion om utfall och budget. Måste förtydligas i budget om det är 25 
00 eller 23 600 som är beviljat bidrag.  

12. Årsmöte förslagsvis den 17 mars 2018 runt klockan 10-14 ev. Per Holmgren genom Länsförsäkringar 
i Jenny Nyströms aula eller på Linnéuniversitetet.  

13. Övriga frågor. Det diskuterades om det fanns ett intresse av att lära sig mer om sumpskogar. Håkan 
som hade lyft frågan med Linda var inte på plats men övriga var också intresserade. Gruppen tyckte 
att ett föredrag om olika klassningar på sumpskogar skulle vara av intresse exempelvis från 
skogsstyrelsen eller länsstyrelsen.  

14. Inget extra möte behövs innan årsmötet.   

15. Ola avslutar mötet.   
 

 

 

 

 

 
Linda Olsson   Kenneth Petersson  Ola Sennefjord Jonsson  
Sekreterare  Justerare   Ordförande 


