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Förslag verksamhetsplan 2021 
 
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).  

• Vattenrådet yttrar sig på samråd i relevanta frågor. Under 2021 är samrådsyttrande kring 
vattenmyndighetens nya förvaltningsplan, åtgärdsplan och MKN samt länsstyrelsens miljöprogram 
prioriterat. 

• Vattenrådet fortsätter samarbetet med Linnéuniversitetet i ett Kalmar-2020 projekt med 
föreläsningar och andra forskarmöten.  

 
Information och utbildning  
Vattenrådet informerar och utbildar medlemmar, markägare och allmänheten om vattenförvaltning, 
problem och lösningar samt verkar för ökat engagemang i frågorna.  
Under 2021 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.  

• Delta i publiksaktiviteter och informera om vattenrådets arbete 

• Organisera och delta i föreläsningar, utbildningar och ute-dagar med olika målgrupper som del av 
gemensamma projekt (se nedan) 
 

Vattenråd för renare Östersjö / Kustvikprojektet 

• Vattenrådet fortsätter jobba med underlag för att öka kunskapen om vattenrådens olika 
avrinningsområden. Detta kommer ske i arbetsgrupper och målet är att ta fram en åtgärdsplan.  

• Vattenrådet stöttar markägare som vill genomföra åtgärder för en renare Östersjö 

• Vattenrådet kommer även genomföra olika utbildningsinsatser till olika aktörer. Viktiga 
målgrupper i arbetet är: vattenrådsmedlemmar, politiker, markägare och lärare/skolelever. 

• Vattenrådet tar fram kunskapsunderlag för naturvård och åtgärder i kustmiljö och vikarna. 
Dessa utrednings- och utbildningsprojekt görs inom Ostkustens vattensamling och finansieras av extra 
bidrag från Vattenmyndigheten och LONA genom Kalmar kommun. Projekten har ett separat budget och 
projektstyrgruppen utgörs av representanter från styrelserna. 
 
Levande vattendrag: projektet avslutas under 2021. Kvarstående är några mindre åtgärder, uppföjning, 
studiebesök, broschyr och eventuellt vandringsled. 
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Preliminär budget: 
Inkomster:  Årligt bidrag 2021    33.000 

Resterande bidrag Kalmarmöten:    8333 
Utgifter:  Lön samordnare  - 35.000 
 Gemensamma kostnader   - 2.000 
 Kalmar 2020 aktiviteter   -12157  

Fika, lokalhyra     -1.000 
Resultat     - 8824 


