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Förslag Verksamhetsberättelse 2020 
 
Styrelsen har bestått av: 
 
Ordförande: Roland Williamsson (LRF).  
Ledamöter: Daphne Thuvesson (vice ordf), H Sune Jonsson (Nedre Hagby FVF), André Torstensson 
(Södra), Harald Persson (Kalmar Vatten), Frida Jonsson (Kalmar kommun), Johnny Andersson (Nybro 
kommun), Thomas Emrin och Bo Sagerfors 
 
Ersättare: Aron Cedergren (LRF), Cathrine Johansson (Södra), Malin Engdahl (Kalmar Kommun), Stephan 
Quist (Kalmar kommun), Linda Olsson (Nybro Kommun), Sven Fredrikson, Anders Franzén, Karin Nilsson 
och Erland Patrikson. 
 
 
Organisation: 

• Vattenrådets kansli har funnits på Kalmar Kommun. Renate Foks har varit samordnare och 
föreningens kassör och sekreterare. 

• Styrelsen har haft tre protokollförda styrelsemöten, samt ett icke protokollfört möte ute i Runtorp  
 
Aktiviteter: 

• Medverkat på två gemensamma studiebesök: 4-strömmar projektet och Kalmar dämme 

• Medverkat på ett möte med Byalaget i Påryd 
 

Gemensamma aktiviteter. 
Genom Ostkustens Vattensamling, samverkan med Ljungbyåns och Norra Möre vattenråd, har 
vattenrådet: 

• Informerat om arbetet på hemsida www.vattensamling.se  och facebook-sida 
www.facebook.com/vattensamling. 

• Organiserat årsmöte digitalt, mars 2020 

• Som del av kalmarmöten, organiserat en föreläsning i Nybros biograf och på Jenny Nyströmskolan 
med Oscar Nordahl (LNU) och naturfotograf Johan Hammar. 

• Börjat med två gemensamma projekt med stöd av Vattenmyndigheten och LONA. Styrgruppen  
träffades 3 gånger under året. 

• I projektet ”Vattenråd för renare Östersjö” har bland annat vattenrådskartan uppdaterats med 
biotopkarteringar och planerade åtgärder. En kommunikationsplan har tagits fram och digitala 
föreläsningar planerats in till vintern och våren 2021.  Projektet fick besked om extra LONA 
finansiering till och med juni 2023 och finansiering från Vattenmyndigheten förlängdes till december 
2021. 

• I ”Kustviksprojektet” har ett antal kuststräckor inventerats och arbetet med att ta fram 
åtgärdsförslag har påbörjats. Projektet har också fått förlängs tidsfrist till december 2021. 

• Medverkat på Rovfisksymposiumet – BIOMAN på LNU. 

• Medlemmar medverkat på kursen Skogens vatten som hålls av LNU. 
 

http://www.vattensamling.se/
http://www.facebook.com/vattensamling
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Åtgärder och uppföljning: 
Projektet Levande vattendrag fick förlängt till juni 2021 och biotopvårdsåtgärder har genomförts. 
Medlemmar från vattenrådet har deltagit i levande vattendrags styrgrupp, referensgrupp samt 
arbetsgrupper 
Utredningar och åtgärder genomfört 2020 vid Hagbyån och Halltorpsån:  

• En sträcka på ca:400 m biotopvårdades i Hagbyåns nedre del i samarbete med markägare och FVO. 

• Elprovfiske i åarna har genomförts och rapporterats 

• Strömstareinventering genomförd med lokala fågelskådare. 

• Genomfört åtgärder med död ved för att främja den biologiska mångfalden i såväl Hagbyån som 

Halltorpsåns område. 

• Ingått i en arbetsgrupp med KVAB om fiskvandringsvägar. 

 

 

Ekonomisk berättelse 2020 
 
Tillgängligt belopp 1 jan 2020:     81526 
 
Inkomster 2020:   
 

Årligt bidrag 2020   33.000 
 Kalmar 2020 (1/3)   8333 
 
Utgifter 2020:  

Lö n samördnare    -32435 
Köstnader söm delas med de andra 2 vattenra d: -2010  
Hemsidan/vattenrådskartan, annonser 
Del av örganiserat Kalmarmö te 2020  -4510 - 
Diverse: Fika    -634 

 
Resultat 2020:     + 1745 
 
Tillgängligt belopp 31 dec 2020:      83271 
 


