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Vi börjar med ett studiebesök till Tobias Knutssons bevattningsdamm och intilliggande 
våtmark längs med ett biflöde av Pelnabrobäcken och samtalar om stöd med Mattias 
Larsson från Länsstyrelsen. Efter det tar vi styrelsemöte (och fika!) i en intilliggande lokal.  
 
Ärenden 

 
1. Val av mötets justerare.  
 
2. Godkännande av dagordning. 
 
3. Föregående mötes protokoll. Protokoll från föregående styrelsemöte bifogas. 

 
4. Planering 2019. Antagen verksamhetsplan bifogas. 

a. Exkursioner 
i. LONA-våtmarkerna, från förra mötet 

b. Möte SGU.  
c. Höstbål. Strandstädartävling i kommunal regi den 31 augusti. 

Tid och plats Onsdagen 12 juni, kl. 17.30, Bevattningsdammen, Bettorp. 
 

     
 May-Britt Landin  Ordförande 
 Roland Engkvist   
 Björn Folkesson   
 Fredrik Fredriksson   
 Jan Herrmann  Vice ordförande 
 Lars Karlsson  Kassör 
 Johan Sigvardsson   
    
    
 Roland Andersson Ersättare  
 Börje Ekstam Ersättare  
 Tomas Hagström Ersättare  
 Michael Ingard Ersättare  
 Bertil Lundgren Ersättare  
 Emil Petersson Ersättare  
 Eva Öberg Ersättare  
 Kristin Bertilius Samordnare Sekreterare 
    
   
 Ersättarna och föreningens medlemmar är adjungerade och har närvaro- och 

yttranderätt på styrelsens möten. Om ordinarie ledamot inte kan komma 
kontaktar den en ersättare. 

    
Deltagande Meddela om ni kommer till Kristin Bertilius, samordnare, tel: 0485-884 80,  

e-post: kristin.bertilius@borgholm.se 



 

 

d. Filmvisning 
e. Vattenförekomster, Kristin har skickat ett förslag för genomgång, bifogas 

kallelsen 
f. Kunskapskväll. Förslag på gäddföreläsning, m.m.  
g. Vattenpriset. Ska en arbetsgrupp bildas? 

 
5. Remiss Havs- och vattenmyndigheten. Översyn av HVMFS 2013:19 klassificering 

av MKN ytvatten och HVMFS 2017:20 kartläggning och analys av ytvatten. Svar 
senast 30 augusti. 
 
Föreskrifterna definierar den statusklassificering och normsättning som ligger till 
grund för arbetet med att åstadkomma en bättre vattenmiljö, det vill säga som grund 
för att ställa krav på åtgärder och anpassningar för en enskild vattenförekomst. Dels 
tar den upp ändringar kring vattenkraft och kraftigt modifierade vatten (KMV), det 
finns bara ett KMV på Öland: Ålkistan. Den tar också upp hur MKN kartläggs, klassas 
och registreras i skyddade områden (t.ex. Natura 2000) och de har vi desto fler på 
Öland. 
 
På mötet kan styrelsen diskutera om de vill svara på remissen och hur. 
 

6.  Plastgranulat konstgräs. Lasse har haft dialog med Borgholms kommun enligt 
utsänt e-post. 
 

7. Förvaltning fiske, säl och skarv. Lasse har skickat e-post om frågan tidigare. 
 

8. Vattenrådets hemsida. Tidigare har styrelsen beslutat att de vill ha en egen domän, 
men Kalmarsundskommissionen har erbjudit sig att stå för kostnaden för en 
gemensam domän och sedan kan varje vattenråd bygga upp sin egen sida under den 
gratis, t.ex. vattenråd.se/ölandsvattenråd eller öland.vattenråd.se. Vi kan då få hjälp 
med design och upplägg av Renate. 
 
Styrelsen kan ta ställning till om detta är ett alternativ eller om en egen domän ska 
införskaffas. 
 

9. Information och övriga frågor. 
a. Grundvattenläget 
b. Dämning i vattendrag. Tryck av folder. Folder om fiskförande bäckar. Tryck 

och spridning. 
c. Skrivelse till Länsstyrelsen och kommunerna om yttrande på planer, m.m. som 

rör vatten. 
d. Övriga frågor. 

  
10. Nästa möte.  

Nästa möte är den 12 augusti. 
 

 
  
Välkomna! 


