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Verksamhetsberättelse för Ölands vattenråd 2018 
 
Under året har 69 personer och företag, varav 21 genom Camping Öland, varit medlemmar. 
Medlemsavgift har varit 100 kronor oavsett om det varit privatperson eller företag. 
 
Styrelsen har bestått av May-Britt Landin, Ordf., Lars Karlsson, kassör, Roland Engkvist, 
Björn Folkesson, Fredrik Fredriksson, Jan Herrmann v. ordf., Johan Sigvardsson. 
Adjungerade ersättare har Susanne Bredesjö Budge, Börje Ekstam, Bo Eriksson, Stefan 
Johansson, Bertil Lundgren, Emil Petersson och Eva Öberg varit. Samordnare Kristin 
Bertilius har varit adjungerad sekreterare på styrelsens möten. Ledamöterna representerar 
markägare, lantbrukare, naturskyddsförening, yrkesfiskare, sportfiskare, kommun och 
campingnäring. 
 
Sju styrelsemöten har hållits och ett ordinarie årsmöte. Alla styrelsemöten har varit öppna för 
medlemmar. 
 
Vattenförvaltning 
Fyra samråd och remisser har besvarats:  

 Samråd Åtgärdsprogram, Öland 
 Remiss Grön infrastruktur 
 Remiss Fredningsområden Mörbylånga och Borgholms kommuner 
 Tidigt samråd Tillståndsansökan planerad utökad djurhållning 

 
Information 
Nyhetsbrevet har utkommit med två nummer i april och december. De har också publicerats 
på hemsidan. 
 
Hemsidan och Facebook-gruppen har hållits aktuella med fokus på vattenrådets aktiviteter, 
skrivelser och annan information som rör Ölands vatten. 
 
En av de framtagna informationsfoldrarna trycktes och distribuerades till informationspunkter 
i båda kommunerna. 
 
Vattenrådet har annonserat i material som campingar inom organisationen Camping Öland 
delar ut vid incheckning under 2018 samt i kartor över norra och södra Öland.  
 
Vattenrådet annonserade i kalendariet Natur och Kultur som ges ut av Ölands 
Naturskyddsförening. 
 
Alla företag och organisationer som stöder vattenrådets arbete blir publicerade på hemsidan. 
 
En GDPR-policy har tagits fram och publicerats på hemsidan och till medlemmar. 
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Samverkan 
 
Deltagande och aktivitet under Naturnatten 5 juni i samverkan med Ölands 
Naturskyddsförening. 
 
Medverkan i Mat i Världsarvet i samverkan med Mörbylånga företagsgrupp, med flera. 
 
Representation i Borgholms kommuns vattengrupp genom samordnaren och ledamot Björn 
Folkesson.  
 
Deltagande i konferens om vattenbristuppdragen 30-31 augusti, Kalmar, om myndigheters 
uppdrag kring vattenbristfrågan och framtida utmaningar, Jan Herrmann, Bertil Lundgren, 
Roland Engkvist och Kristin Bertilius deltog. 
 
Deltagande och medverkan i Vattendagarna, 20-21 november, Jan Herrmann deltog och 
föredrog. 
 
Genom Ostkustens vattensamling har en kort och en längre (5 minuter) film om vattenrådens 
arbete i länet publicerats på hemsidan och Facebooksidan.  
 
Information om aktiviteter, nyhetsbrev, med mera, har skickats mellan vattenråden i Torsås, 
Kalmar, Mönsterås, Oskarshamn och Västervik.  
 
För att få större insyn i verksamheter som ingår i vattenrådet har en internutbildning 
återkommit på agendan. Under året har lantbruket på Öland varit i fokus och avslutades med 
en dialog med Greppasamordnaren Nina Nilsson.  
 
LONA-projekt i samverkan med Sportfiskarna har beviljats in inledande undersökningar av 
våtmarker har genomförts och i tre våtmarker har åtgärd genomförts. 
 
Aktiviteter 
Följande aktiviteter har genomförts under 2018: 

 25 april, exkursion till Maren, Arbelunda i samverkan med Sportfiskarna. 
 26 maj, exkursion till Kalmarsund, Ispeudde. 
 Enkät inför valet till partierna som finns representerade i kommunfullmäktige. 

Resultatet publicerades på hemsidan och Facebook. 
 5 juni, medverkan Naturnatten, Borgs by. 
 19-20 juli, medverkan ”Mat i Världsarvet”, Mörbylånga. 
 5 augusti, medverkan ”Hur sunt är Kalmarsund”, Stora Rör. 
 23 augusti, medverkan ”Agenda 2030”, Kalmar Öland FN-föreningen. 
 25 augusti, höstbål för Östersjön med tema ”Torsken i Östersjön”. Bål tändes i: 

Gräsgård, Degerhamn, Bläsinge, Stora Rör, Kårehamn, Sandvik, Böda, i samarbete 
med Ölands Naturskyddsförening och olika hamn- och samhällsföreningar och 
samverkan med Ostkustens Vattensamling. 

 Kunskapskvällen hölls den 22 november i Ölands Skogsby med föredrag och 
diskussioner om åtgärdsarbetet på Öland. Ungefär 35 personer deltog. 
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Artiklar och media 
 Artikel om valenkäten 
 Radiointervju om valenkäten, Roland Enkvist 
 Artiklar ”Hur sunt är Kalmarsund” 
 Artiklar Kunskapskväll 

 
 
 
 
 
 
Susanne Bredesjö Budge  Börje Ekstam Bo Eriksson   
Ersättare   Ersättare  Ersättare 
 
 
 
Roland Engkvist   Björn Folkesson  Fredrik Fredriksson  
Ledamot   Ledamot   Ledamot 
 
 
 
Jan Herrmann    Lars Karlsson Stefan Johansson  
Ledamot, v. ordf.  Kassör  Ersättare  
 
   
 
May-Britt Landin   Bertil Lundgren  Emil Petersson   
Ordförande   Ersättare  Ledamot  
 
 
Johan Sigvardsson  Eva Öberg 
Ersättare   Ersättare 
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Verksamhetsplan för Ölands Vattenråd 2019 
 
 
Vattenförvaltning 
Under 2019 ska vattenrådet göra nedslag i den beslutade vattenförvaltningscykeln 2016-
2021 med avseende på redan insända synpunkter 2013. Materialet är omfattande och 
behandlas lite i taget. 
 
Styrelsen ska besvara inkommande remisser och samråd och ska aktivt delta i samhällets 
vattenfrågor samt följa SGU:s rapportering om radarflygningarna och hur dessa resultat kan 
användas. 
 
Styrelsen ska skicka skrivelse till kommunerna om att få möjlighet att yttra sig vid kommunal 
planering, till exempel, översiktsplanering, fördjupade översiktsplaner, detaljplaner, med 
mera. 
 
 
Information 
För att informera och nå ut med sitt arbete kommer ett nyhetsbrev med 1-2 utskick ingå i 
medlemsavgiften. Nyhetsbrevet kommer att skickas per e-post i första hand och i 
pappersform till de som önskar. 
 
Hålla hemsidan och Facebookgruppen aktuell med information om vattenrådets aktiviteter 
och annan information som rör Ölands vatten. 
 
Vattenrådet har fått kostnadsfri annonsplats i material som campingar inom organisationen 
Camping Öland delar ut vid incheckning under 2019 samt i kartor över norra och södra 
Öland. Swishnumret ska läggas till. 
 
Spridning av Swish-numret 1234579363 för att öka medlemsantalet. 
 
Andra möjligheter att till låg kostnad kunna sprida kunskap om Ölands Vattenråds arbete kan 
undersökas. 
 
Omarbetning av befintligt material, tryck och distribution av information om vatten och Ölands 
Vattenråd. 
 
 
Samverkan 
Vattenrådet ska bjuda in och samverka med markägare som har gjort vattenvårdsåtgärder. 
 
Samarbetet i Ostkustens Vattensamling och kustvattenråden ska upprätthållas.  
 
Inbjudan till aktiviteter ska skickas till vattenråden på smålandskusten. 
 
Styrelsen ska fortsätta med internutbildningen om de olika verksamheterna som finns i 
vattenrådet och deras vardag.  
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Aktiviteter 
För att väcka intresse och sprida kunskap om vatten och åtgärder planeras följande 
aktiviteter under 2019: 

 Exkursioner till Hornsjön och någon av de åtgärdade LONA-våtmarkerna (Böda 
hamn, Wikegård eller Hyllekärr) 

 Eventuell utdelning av vattenpriset  
 Föredrag om gäddan 
 Möte med SGU för mer detaljerad kunskap kring radarflygningarna 
 Distribution av information till Naturum, turistinformation och kommunreceptioner, 

m.m. 
 Höstbål för Östersjön, sista lördagen i augusti, 31/8. Samverkan med vattenråden 

på smålandskusten. 
 Filmvisning i t.ex. Torngård. 
 Kunskapskväll i november  

 
För att bibehålla och öka antalet medlemmar ska ansträngningar göras för att informera och 
genomföra presentationer om föreningen. ”Gilla och dela”-drive med gratis medlemskap i 
vattenrådet via Facebook. 
 
 
Styrelsen 
Under 2019 planerar styrelsen att sammanträda minst 3 gånger.  
 
Styrelsen ska försöka utverka ett studiebesök till avsaltningsverket i Mörbylånga och 
avloppsdammarna i Böda. 
 
Deltagande och medverkan i Sportfiskarnas rovfiskprojekt som Vattenrådet medfinansierar. 
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