
 

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

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

 
Verksamhetsberättelse 2018 
 
Styrelsen har bestått av: 
Ordförande: Ola Sennefjord Jonsson 
Ledamöter: Lars Elfversson (vice-ordförande), Bo Nyman, Håkan Abrahamsson, Ann-Marie Petersson, 
Kenneth Petersson, Anna Carnelius, Annika Gans 
Ersättare: Cathrine Johansson, Mats Olsson, Linda Olsson, Marie Rudström, Sofia Gustafsson 
 
Organisation: 

 Vattenrådets kansli finns på Kalmar Kommun. Renate Foks är samordnare och föreningens kassör 
och sekreterare. 

 Styrelsen har haft fem protokollförda styrelsemöten.  
 
Samverkan och samråd: 
Styrelsen har erhållit bidrag från Vattenmyndigheten (VM) för samrådsmöten som organiserades 
tillsammans med Hagbyåns-Halltorpsåns vattenråd i Ljungbyholm och i Nybro. Ett gemensamt 
samrådsyttrande skickades in 27 april och finns på http://www.vattensamling.se/vattenrad/samrad/ 

 
Information och utbildning: 

 Vattenrådet har erhållit bidrag för att organisera distansföreläsningar. 

 Vattenrådets styrelse har varit på studiebesök till biotopåtgärder vid Kölby och Krankelösa 

 Vattenrådet har organiserat eventet ”Levande Vatten, levande Ljungbyån” i Ljungbyholm som del av 
projektet Levande vattendrag. 

 
Ostkustens Vattensamling / Information och utbildning.  
Genom Ostkustens Vattensamling, samverkan med Ljungbyåns och Hagbyåns-Halltorpsåns vattenråd, 
har vattenrådet: 

 skickat nyhetsbrev till intresserade och informerat om arbetet på hemsida www.vattensamling.se  

 skapat en facebooksida www.facebook.com/vattensamling. En arbetsgrupp lägger ut event och 
skriver inlägg med vattennyheter, tips och goda råd. Januari 2019 hade 85 personer gillat sidan. Med 
annonser om samrådsmötena och projektet levande vattendrag har vi nåd över 4000 personer. 
Eventen delas också i andra grupper.  

 drivit skolprojektet Vattendetektiver/WaterWatch tillsammans med Kalmar kommun. Projektet 
utbildar lärare och organiserar utedagar och fältstudier för skolorna. Under 2018 organiserades 2 
utbildningstillfälle för lärare, 3 exkursioner och 3 skolbesök/utedagar.  

 presenterat vattenrådets arbete under Kalmarsundsveckan, Södra Skogägarens skogsdag och deras 
temakväll om Skog och Vatten. 

 beslutat att ett informationspaket ska tas fram för att marknadsföra vattenrådens arbete med bla 
den nyutkommen vattenrådsfilmen, presentationsmaterial, rollupps och profilkläder 

 deltagit i studiebesök till åtgärdsarbete i Emån med Emånförbundet och Kalmarsundskommissionen  

 organiserat en distansföreläsning med Pär Holmgren om klimat och vatten. 

 organiserat årsmöte och vattendag i anslutning till världsvattendagen 
 
  

http://www.vattensamling.se/vattenrad/samrad/
http://www.vattensamling.se/
http://www.facebook.com/vattensamling
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fortsättning verksamhetsberättelse 2018 
 
Utredningar,åtgärder och uppföljning: 
 

 Tillsammans med elever från Lars Kaggskolan har en kartläggning/utredning av Tomtebybäcken 
påbörjats som del av skolprojektet Water Watch  
 

I projektet Levande Vattendrag har under 2018 flera biotopåtgärder genomförts. Under hösten började 
arbetet i ett stort delprojekt i nedre Ljungbyån. Extra finansiering har sökts för att finansieria åtgärden. 
Medlemmar från vattenrådet har deltagit i levande vattendrags styrgrupp, referensgrupp samt 
arbetsgrupper 
 
Utredningar och åtgärder 2018 i Ljungbyån :  

 förstudie madena vid Linneasjön, 

 fältinventering och projektering av dammar  till långbensgroda, 

 inventering av vattennära insektsmiljöer vid Gårdsryd och  Krankelösa. Förslag att göra åtgärder 

väntas in, 

 förstudie placering av fosfordamm eller våtmark vid Tomtebybäcken, 

 fiskerättsutredning Ljungbyån är klar och samråd om bildande av fiskevårdsområdet påbörjats, 

 biotopvårdsprojekt nedre Ljungbyån började med steg 1 ( svämplan ) hösten 2018, 

 lekbottnar uppströms Kölby och vid Krankelösa har genomförts, 

 strömstareholkar är uppsatta och kommer följas upp, 

 utrivning av mindre hinder vid Kvarngärdet, 

 elprovfiske i utvalda lokaler. 

 

Ekonomisk berättelse 2018 
 
Ingående belopp 1 jan 2018:      + 62368 
 
Inkomster 2018:   
Å rsbidrag (25% fra n 2017 och 75% 2018):   +40.000 
Extra bidrag samra dsmo te    +10000 
Extra Bidrag Projekt Digitala fo resla sningar  +25000 
 
Utgifter 2018: 
Övriga utgifter gemensam (lokal, hemsida, annonser)  - 6433 
Lön samordnare gemensam (ej projekt)   - 40100 
Övriga utgifter, fika    -654 
Projekt föreläsningar (forum, arvode)   - 1269 
Projekt förelsäningar (lön)    - 4800 
 
Resultat 2018:    + 21744 
   
Tillgängligt belopp 31 dec 2018:     + 84112 
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Verksamhetsplan 2019 
 
 
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 2019 kommer vattenrådet: 

 Bevaka vattenfrågor, informera om vattenrådets verksamhet och bjuda in medlemmar att delta i 
aktiviteterna. Information delas genom epost, nyhetsbrev, facebooksida och hemsida 
www.vattensamling.se.  

 Öka kunskap om vattenfrågor, genom att bjuda in experter och göra studiebesök.  

 Öka kunskap genom att organisera (digitala) föreläsningar 

 Organisera ett publiksaktivitetet som visar upp åtgärderna i projektet levande vattendrag.  

 Delta i andra publiksaktiviteter och informerar om vattenrådets arbete 

 Organisera en strandsstädning. 

 Delta i skolprojektet Vattendetektiver / Water Watch Fler exkursioner, utbildningar och utedagar 
kommer organiseras. Vattenrådets medlemar bjuds in att delta i en vattenträff (Water Match) med 
skolor, myndigheterna och experter.  

  
Utredning och kartläggning 
Vattenrådet kommer söka bidrag för att fler grenar och biflöde i Ljungbyån kommer kartläggas. 
 
Åtgärder och uppföljning   
Under året 2019 kommer de sista åtgärder i projektet Levande Vattendrag genomföras: bl.a. genomföra 
biotopåtgärder i ån samt skapa vattennära naturmiljöer och manuell återställa mindre hinder.  
Vattenrådet representeras i projektets styrgrupp och arbetet får stöd av olika tillfälliga arbetsgrupper. 
Under 2019 och 2020 kommer åtgärder följas upp.  
Nya projekt formuleras och finansiering kommer sökas. 

  

http://www.vattensamling.se/
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Budget 2019 
 
Inkomster 2019:  

Å rsbidrag (25% 2018 och 75% 2019)    +40000 
Strandsta dningsbidrag   +10000 

 
Utgifter 2019:  

Lo n samordnare    - 40000 
Kvar projekt föreläsningar 2018  - 18931 
Ö vriga kostnader:  
Kostnader som delas med de andra 2 vattenra d: 

Hemsidan och vattenra dskartan -1500 
Vattenrådsfilm (kvar från 2017) -3200 

Diverse: Fika, a rsmo te, lokalhyra  -3000 
 

Resultat:      -16631 
 
 
 
 
 


