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Förslag Verksamhetsplan 2023 
 
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 
Ljungbyåns och Hagbyåns-Halltorpsåns Vattenråd (Ostkustens Vattensamling).  

• Vattenrådet yttrar sig på samråd i relevanta frågor.  
 
Information och utbildning  
Vattenrådet informerar och utbildar medlemmar, markägare och allmänheten om vattenförvaltning, 
problem och lösningar samt verkar för ökat engagemang i frågorna.  
Under 2023 kommer vattenrådet: 

• Bevaka vattenfrågor i avrinningsområdena.  

• Informera medlemmar om vattenrådets verksamhet och bjuda in medlemmar att delta i 
aktiviteterna.  Information delas genom epost, nyhetsbrev, facebook sida och hemsida 
www.vattensamling.se.  

• Följa och sprida kunskap om vattenvårdsåtgärder samt stötta markägare som vill göra åtgärder 

• Delta i publiksaktiviteter och informera om vattenrådets arbete, öka samverkan med andra 
organisationer.  

• Organisera lärarfortbildningar och stötta skolor i aktiviteter vid vatten i avrinningsområdena 

• Organisera studiebesök till våtmarker och vattenvårdsåtgärder i området 

Åtgärder 

• Tillsammans med Kalmar kommun planera för genomförande av våtmarkspark Rockneby 

• Delta i planering och genomförande av biotopvårdsåtgärder i åarna som Kalmar kommun  har  

fått fiskevårdsbidrag för. 

• Tillsammans med skolor och andra organisationer sätta upp ”kreotoper” såsom fågelholkar och 

insektshotell nära vattendrag och våtmarker. 

Utredningar / Arbetsgrupper 

• Arbetsgrupp Törnebybäcken fortsätter med uppföljning och provtagning i ån samt göra en 

utvärdering. Provtagningen kan utökas till Nävraån. 

• Arbetsgrupp Våtmarker kommer börja följa upp skötsel och effektivitet av anlagda /renoverade 

våtmarker. Kartläggning samt uppföljning av våtmarkens effektivitet och skötsel (tex naturbete). 

Återkoppling till kommunen och markägare. 

• Arbetsgrupp ”Dragsviken” ska jobba för att få till stånd förnyat samverkan med LNU och 
länsstyrelsen.  

• Ett studentarbete från LNU planeras om PFAS och PFOS i Törnebybäcken. Vattenrådet stöttar och 
följer arbetet. 
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Delta i gemensamt Vattenrådsprojekt (Vattenråd för renare Östersjö) 
 
2023 är sista året i projektet, som kommer ha fokus på att nå ut till markägare, politiker, skolor och 
allmänheten. Bland annat öka kunskap om vatten i landskap, vattenbrist och hur man kan göra 
vattenvård med enkla åtgärder. Bussresor och informationskampanj. Framtagning av pedagogiskt 
material. 
 
Projektet kommer driva genomförande av föreslagna vattenvårdsåtgärder  
 
Under året kommer även åtgärdsplaner fastställas för varje avrinningsområde.  Markarägareträffar, 
fältbesök och utredningar kommer lägga grunden för planerna.  
 
Projektet 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. 
 
Vassklippning: Vattenrådet fortsätter med dialog och utbildning om vassklippning vid kusten i 
samverkan med Serviceförvaltningen på Kalmar kommun.   

 
 
Preliminär budget: 
 

Inkomster:  Årligt bidrag 2023 33000 

   

   

Utgifter:  Lön samordnare 31500 

 Gemensamma kostnader 500 

 Fika, lokalhyra 1000 
 
Resultat  0 
 


