
 

 
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: Örjan Ivansson .   
Ledamöter: Sune Axelsson (vice ordf.), Olof Engstedt, Lennart Wennmo, Eilert Bergström, Cathrine 
Johansson, Anna Thore, Sara Paulsson, Göran Fahlberg och Kenneth Petersson  
Ersättare: Bo Nyman, Ulf Rönner, Ingemar Bernthsson, Cecilia Ahlgren, Anna Carnelius och Linda 
Olsson 

 
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 ett samrådsmöte i Läckeby. Ett 
gemensamt samrådsyttrande, tillsammans med två andra vattenråd, skickades in 27 april och 
finns på http://www.vattensamling.se/vattenrad/samrad/ 

 Vattenrådet har varit kontaktorganisation kring samordning av vassklippning av ideella 
föreningar med stöd av Kalmar kommun. 

 Styrelsen har yttrat sitt bekymmer med att plastrester förekommer  i biogödsel från 
biogasfabriken till KSRR. 
 

Information och utbildning: 

 Vattenrådet har gett medlemmar möjlighet att utbilda sig inom vattenprovtagning och analyser. I 
Norra Möre vattenråd har Lennart Wennmo, Eilert Bergström och Lars Westman utbildad sig.  

 Vattenrådet har organiserat Höstbål i Slakmöre. 
 
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 
bl.a. den nyutkommen vattenrådsfilmen, presentationsmaterial, rollupps och profilkläder. 

  

http://www.vattensamling.se/vattenrad/samrad/
http://www.vattensamling.se/
http://www.facebook.com/vattensamling
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fortsättning verksamhetsberättelse 2018 

 

 Deltagit i studiebesök till åtgärdsarbete i Emån med Emånförbundet och 
Kalmarsundskommissionen.  

 Organiserat årsmöte och vattendag i anslutning till världsvattendagen 2019. 
 
Utredningar: 

 Vattenrådet har erhållit bidrag från VM för provtagning i och kartläggning av Snärjebäcken och 
Torsbäcken. Arbetet började hösten 2018. Syfte med provtagningar är att identifiera eventuella 
problemområden och identifiera marker/aktiviteter som behöver extra fokus i åtgärdsarbetet. I 
samband med provtagning har möjliga åtgärder identifierats och diskuterats med kommunen 
och markägare. 

 Vattenrådet har deltagit i samverkan kring kartläggning av problematiken i Dragsviken. Ett 
samverkansprojekt under ledning av Linnéuniversitetet började 2017 och fortsätter under 2018.  
Vattenrådet har, genom huvudman Kalmar kommun, även sökt och fått bidrag från VM för att 
finansiera utredningarna som ska göras under 2018 och 2019. 

 Vattenrådet har tagit del av biotopkarteringar av Åbyån, Nävraån och Surrebäcken och planerade 
åtgärder i området. Styrelsen stöttar ansökningar för nya åtgärdsprojekt. 

 I samverkan med Lars Kagg gymnasiet och Lindsdalskolan har utredningar av Surrebäcken och 
Törnebybäcken börjats, som del av skolprojektet Water Watch. 
 

Åtgärder och uppföljning: 

 Vattenrådet har samverkat med biotopprojektet Snärjebäcken som syftar på att förbättra 
lekplatser och skapa fria vandringsvägar för bland annat öring. 
 
 

Ekonomisk berättelse 2018 

 
Tillgängligt belopp 1 jan 2018:    +  64364 
 
Inkomster 2018:   
Å rsbidrag (25% fra n 2017 och 75% 2018):   +40.000 
Extra bidrag samra dsmo te    +10000 
Extra Bidrag Sna rjeba ckens utredning   +25000 
Extra Bidrag Dragsviken    +81600 
  
Utgifter 2018: 
Kostnader projekt Dragsviken   -73500 
Övriga utgifter  (fika, lokal, hemsida, annonser)  - 6433 
Lön samordnare (ej projekt)   - 40100 
Projekt Snärjebäcken (analysmaterial, labbanalyser)     - 13096 
Projekt Snärjebäcken (lön)    - 10000 
 
Resultat 2018:    + 11624 
  
Tillgängligt belopp 31 dec 2018:     + 75988 
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Verksamhetsplan 2019 

 
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 Hagbyåns-
Halltorpsåns 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 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.  

 Delta i publiksaktiviteter och informerar om vattenrådets arbete 

 Organisera Höstbål för Östersjön.  

 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 .  
 

Utredningar Snärjebäcken och Dragsviken:  

 Vattenrådet fortsätter med provtagning under 2019 och utvärderar resultaten 

 Vattenrådet fortsätter delta i Norra-Dragsviksprojektet, en samverkan med Linnéuniversitetet.  
 

Åtgärder och uppföljning  

 Vattenrådet fortsätter med samordning av åtgärdsarbetet och vassklippning i ideella föreningar i 
samverkan med Serviceförvaltningen på Kalmar kommun.   

 Vattenrådet samarbetar med organisationer och kommuner i projekt och andra insatser för att få 
god ekologisk status och öka biologisk mångfald vid kust och vatten. Bland annat genom att ge 
förslag för åtgärder, informationsinsatser, bistå med kontaktnätverk och med konkret stöd vid 
genomförande.  
 
Fokus på åtgärder 2019 är:  

o biotopåtgärder i bland annat Snärjebäcken  
o återställa kustnära våtmarker  

o åtgärder i jordbrukslandskapet i samverkan med Kalmar kommun och projektet med  LRF 
Sydost. 

o åtgärder för att öppna upp slåttermarker vid vattennära maden i samverkan med Nybro 
kommun. 

  

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

Å rsbidrag (25% 2018 och 75% 2019)    +40000 
Extra Bidrag Dragsviken   +100000 
Strandsta dningsbidrag   +10000 

 
Utgifter 2019:  

Lo n samordnare    - 40000 
Projekt Dragsviken, inkl kvar 2018   - 105000 
Kvar projekt  Snärjebäckens utredning 2018 - 4000 
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:      -6700 
 
 

 


