
 

 
VATTENRÅDSKANSLI: Kalmar kommun, Serviceförvaltningen, Box 611, 39126 Kalmar  
BESÖKSADRESS: Rådhuset på Stortorget 

        Renate.Foks@kalmar.se               0480 450173                 www.vattensamling.se 

Protokoll Norra Möre Vattenråd styrelsemöte, 12-1-2018, 
Kalmar 
 
Närvarande styrelsemedlemmar: Örjan Ivansson (ordförande), Linda Olsson, Cathrine Johansson, 
Sune Axelsson, Ulf Rönner, Lennart Wennmo, Anna Carnelius, Cecilia Ahlgren, Eilert Bergström och 
Olof Engstedt. Också närvarande: Lars Westman, Daniel Graf och Renate Foks (sekreterare) 
 

1. Örjan öppnade mötet. 

2. Linda valdes som mötets justerare 

3. Vad har hänt i organisationerna sedan oktober: 

- Alla vandringshinder i Nybro kommun har inventerats.  (finns i vattenrådens dropbox, mappen 

”underlag”).  

- Kanske blir det något utökat av kalkning i Snärjebäcken (Nybro kommun och länsstyrelsen). Mer 

info kommer. 

- Kalmar kommun börjar/återupptar miljöövervakning i 8 vattendrag, bland annat i Snärjebäcken, 

Torsbäcken och Surrebäcken. En kem. provtagning per månad och regelbundna provtagning av 

kiselalger/bottenfauna. 

- Snärjebäcken: biotopåtgärder i Snärjebäcken genomfördes i somras och arbetet fortsätter 

uppströms vid Böle under sensommaren. Pengar har redan beviljats från nationellt fiskmedel, nu 

väntar vi på godkännande av länsstyrelsen. Vattenrådsmedlemmar kan aktiv delta i arbetet, 

besöka arbetet eller stötta på annat sätt.  

- Biotopkarteringar vid Surrebäcken, Nävraån och Åbyån har genomförts av Hushållningssälskapet 

förra året. Dokumenten finns i dropbox (mappen ”underlag”). 

- En LONA-ansökan har skickats in för att planera åtgärder som gynnar rovfisk (abborre, gädda) vid 

mynningsområden av Åbyån/Läckebyån, Pikedala dike samt Snärjebäcken. Även åtgärder på 

Öland ingår i projektet. Sökande är Sportfiskarna genom Kalmar kommun (ansökan finns i 

dropbox).  Innovativa åtgärder enligt modell från USA. Sportfiskarna medfinansierar med egna 

pengar. 

- Under 2018 kommer LONA och LOVA utökas (mer pengar, upp till 90% bidrag) som kommer 

snabba upp åtgärdsarbetet. 

- Daniel rapporterar om arbetet med Stävlö vassar. Utredningsrapporten har kommit tillbaka och 

det ser ut som det går att genomföra. Det är markägaren som har sista ordet. 

- Daniel rapporterar om Kalmar kommuns LOVA projekt: Återställning av sumpskogen vid 

Barkestorp kommer genomföras kommande året, våtmarken vid motorbanen får en fosforfälla. 

Norra Möre vattenvårdsprojektet har träffat markägare och samlat förslag för 

åtgärder/våtmarker. Projektet betalar för strukturkalkning och Daniel väljer ut bästa 

våtmarksförslag för genomförande 2018 och 2019.  
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4. Rapportering av vattenrådens projekt: 

- I november genomfördes en workhop  ”hur kan vi engagera fler i vattenrådet”  för att komma 

fram med idéer för nya ansökningar. Renate har för vattenrådet sökt pengar för ett 

samrådsmöte, utredning i Snärjebäcken samt som utredningar i Dragsviken (mer info längre ner). 

- Renate, Lennart och Örjan har tagit del av resultat och diskussioner om utredningar som gjordes i 

Dragsviken i somras. Viken har problem med föroreningar och visar typiska 

övergödningssymptom. Den 11e mars presenteras resultaten på ett möte i Allaktivitetshuset i 

Rockneby, kl 15. Kommande sommar kommer utredningen fortsätter bland annat genom 

utförliga mätningar, flödeskartläggning och kartläggning av vasstillväxt 

- En möjlighet öppnades för vattenrådet att även söka bidrag för utredningarna i Dragsvsiken. 

Renate sökte de innan jul och under mellandagarna kom beskedet att länsstyrelsen beviljar 

811500 sek. Det kommer täcka kostnaderna. Styrelsen bjuds in att aktiv delta i förberedelsen och 

genomförandet. Flera medlemmar är intresserad och deltar i arbetsgruppen. 

5. Erhållit extra bidrag: Renate har för vattenrådet sökt bidrag för utredningen i Dragsviken (se 

ovan) och utredningar i Snärjebäcken. För utredningar i Snärjebäcken används pengar för 

provanalyser, instrument och utbildningar av provtagare samt projektledare. Örjan, Eilert och Ulf 

deltar i arbetsgruppen. Andra kan haka på eller anmäla sig som provtagare. Renate kallar till ett 

arbetsgruppmöte för att göra provtagningsplanen. 

6. Erhållit extra bidrag för samrådsmöte som del av vattenmyndighetens samrådsrunda ang. vad 

åtgärdsprogrammet för nästa cykel bör fokusera på (väsentliga frågor). Bland annat fokus mot 

jordbruket, vattenrådens roll, skapa vandringsfria vägar, mm.  Mötet bör genomföras innan sista 

april. Renate och Örjan får uppdrag att komma med förslag för program och upplägg.   

7. Vassklippning 2017 har fungerat bra i år, föreningarna har fåt använda truxor enligt schema.  En 

utbildning kommer ske under kommande året och nya förarbevis ska skrivas ut/bekräftas. 

8. Under workshopen i november kom det fram ett förslag att börja använda sociala media genom 

kommunernas sidor för att informera och engagera fler i vattenfrågor. Förslag på arbetssätt och 

idéinsamling diskuterades. Arbetsgrupp består av Lars, Cecilia, Renate och Karin Holmåker 

(kommunikatör på Kalmar kommun). Fler får gärna anmäla sig till gruppen och alla bes att 

leverera bilder och filmer till Renate.  

9. Verksamhetsbeskrivning 2017 fastställs och plan för 2018 diskuterades 

10. Ekonomiskt utfall för 2017 fastställdes och budget för 2018 diskuterades 

11. Förslag för årsmöte 17 mars. Tema klimatförändringar och vatten 

12. Övriga frågor: 23 januari hålls en workshop om lokal vattensamverkan i 

Kalmarsundskommissionens regi. Anmälan till Renate. 

13. Eventuell nästa möte behövs ej 

14. Örjan tackade deltagare och avslutade mötet. 

 

 

 

 

Renate Foks       Linda Olsson   Örjan Ivansson 

Sekreterare   Justerare  Ordförande 


