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Verksamhetsberättelse 2022 
 
Styrelsen har bestått av: 
Ordförande: Örjan Ivansson.   
Ledamöter: Lennart Wennmo (SVOIF) (vice ordf), Sune Axelsson (Slakmöre Bygdegård), Olof Engstedt 
(Sportfiskarna), Eilert Bergström (LRF), Cecilia Ahlgren, Cathrine Johansson (SÖDRA),  Anna Thore 
(ersattes av Kaj Holst i april) (Kalmar kommun) och Jonny Andersson (Nybro kommun)   
Ersättare: Ulf Rönner, Sara Paulsson (Kalmar kommun) och Linda Olsson (ersattes av Charlotte 
Andersson i april) (Nybro kommun) 
 
Organisation: 

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

• Styrelsen har haft sex protokollförda styrelsemöten 

 
Samråd: Vattenrådet har yttrat sig om Nybro kommuns natur-och frilulftslivsprogram samt till HaVs 
remiss ”gällande vägledning för att förklara kraftigt modifierade ytvattenförekomster och bedömning 
av annat sätt”. 
 
Studiebesök: I anslutning till ett möte har styrelsen har besökt den nyanlagda våtmarken vid Stora 
Vångerslätt.  Flera ledamöter har deltagit i exkursioner som organiserades i Ostkustens 
vattensamling gemensamma projekt. Renate har för vattenrådet deltagit i vattenrådskonferensen i 
Skåne. 
 
Egna åtgärder och uppföljning: 

• I projektet ”våtmarkspark Rockneby” har olika våtmarks-alternativ undersökts, men det är svårt 
att uppnå en hög reningsgrad. Kalmar kommuns kustmiljögrupp undersöker möjligheter att göra 
några av föreslagna åtgärder. 

• Vattenrådens arbetsgrupp ”Törnebybäcken” tog fram en månadsvis provtagningsplan. På grund 
av lågvatten kom provtagningen inte i gång förrän december 2022 

• Det avslutade projektet ”Norra Dragsviken” fick en slutrapport tillskickade från LNU. 
Vattenrådets styrelsen önskar att arbetet i viken fortsätter med utredningar och åtgärder och har 
skapat en arbetsgrupp som ska försöka få länsstyrelsen och universitetet jobba med vattenrådet i 
området. 

 
Ostkustens vattensamling 
Gemensamma aktiviteter. 
Genom Ostkustens Vattensamling, samverkan med Ljungbyåns och Hagbyåns-Halltorpsåns 
vattenråd, har vattenrådet: 

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

• Skickat broschyrer om naturvård i vikar (Vassa råd) samt broschyren om projektet Levande 
Vattendrag till medlemmar som har lämnat en adress i medlemsregistret.  

http://www.vattensamling.se/
http://www.facebook.com/vattensamling
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• Avslutat Kalmar 2020 projektet, ett samarbete med Linnéuniversitetet, med föreläsningar på 
årsmötet 6 mars 2022. På grund av restriktioner kunde mötet inte hållas på LNU och 
genomfördes digitalt 
 

Gemensamt projekt.  
De tre vattenråd har gemensamt drivit projektet ”Vattenråd för renare Östersjö” med stöd av 
Vattenmyndigheten och LONA.  Projektets budget och kostnader hanteras av Kalmar kommun 
Projektet har under 2022: 

• Haft 3 styrgruppsmöten 

• Utbildat: 
- Organiserat två exkursionsdagar. En med våtmarkstema på Öland och en om 

vattenåtgärder i tätort och skog i Nybro och omnejd.  Vattenrådet besökte planerade och 
genomförda åtgärder.   

- Planerat för markägareträffar med syfte att öka kunskap och inspirera att göra 
småskaliga åtgärder.  Första två träffar kommer ske 31 jan/ 1 feb tillsammans med 
länsstyrelsen – Ljungbyåns Natura2000 område.  

• Ökat åtgärdsgenomförande:  Fältbesök med markägare har lett till ett antal utredningar och 
genomförande av våtmarker. Genomförande betalas av andra projektbidrag /anslag. 
- Genomfört våtmark: Håkansmåla (Torsbäcken) 
- Planerad för 2023: Brudhyltan (Halltorpsån) sam Kolaremossen ?, Hålekärr (Torsbäcken)   
- Utredning: stor återvätningsprojekt i Klippingsbo (Halltorpsån, Emmaboda kommun), 

fiskväg vid Århultemåla (Snärjebäcken) 
 

Projektet har fått förlängd genomförande tid och avslutas december 2023. 

 
Ekonomisk berättelse 2022 
 
Tillgängligt belopp 1 jan 2022:    85953 
   
Inkomster 2022:  

Årsbidrag 2021   33000 
  

Utgifter 2022:  
Lön samordnare   26213   
Kostnader som delas med de andra 2 vattenråd:    3927 
Hemsidan, vattenrådskartan, boende och resa konferens 
Diverse: Fika, lokalhyra   1063 
 

Resultat:      +1797 
 
Tillgängligt belopp 31 dec 2022:    87750  


