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Om Vattenrådets exkursion, vattenpriset och Kunskapskvällen 2019. 
  

 
Vattenrådets Vattenpris 
I samband med filmvisningskvällen i Torngård delades vattenrådets vattenpris 
ut till Sven Ekberg, Niclas Wimmerberg och Johan Theorin för deras film ”Ur 
sund, ur hav”. Motiveringen lyder: 
 

”Vattenpriset 2019 för värdefulla insatser för Ölands vatten tilldelas Sven 
Ekberg, Niclas Wimmerberg och Johan Theorin för sin filmdokumentation 
om betydelsen av Ölands kustvatten för ölänningarna. För att kunna 
vårda och förvalta vårt vatten och motivera nya generationer att 
fortsätta arbetet i en tid då normalt tillstånd i naturen är i stadig 
förändring, behöver vi förstå värdet och betydelsen av dessa naturresurser 
för äldre generationers överlevnad. 

 
Det var två stolta pristagare, Sven och Niclas, som tog emot priset och läste en 
hälsning från Johan, som inte kunde närvara. 
Priset var det tredje i ordningen att delas ut. Tidigare har Henrik Alvarmo och 
Saxnäs Kronocamping fått priset för en restaurerad våtmark och omställning till 
att använda bräckt vatten i pooler och toaletter. 
 
 
Exkursion till Brokhål, Böda 
Vattenrådet medfinansierar ett projekt som leds av Sportfiskarna. Projektet syftar till att restaurera kustnära 
våtmarker för att förbättra vattenbalansen i landskapet och förbättra förutsättningarna för vårlekande fisk, till 
exempel gädda och abborre. Vattenrådets del i projektet är att genomföra studier före och efter för att få 
möjlighet till uppföljning av effekterna av våtmarken. Bland annat inventeras insekter och växter. 
 
För att informera och visa på vattnets värde ordnade Ölands Vattenråd och Sportfiskarna en exkursion till 
Brokhål, norr om Böda hamn. Våtmarken restaurerades genom att en reglerbar munk placerats i kanalfåran och 
sedan har en fiskväg anlagts vid sidan om. Redan 
nu året efter syns de positiva effekterna en 
våtmark har på, bland annat, grundvattnet. 
Deltagarna fick också se skillnaden på en betad 
och en obetad våtmark. Båda fyller viktiga 
funktioner: den obetade tar upp mer kväve och 
den betade mer fosfor ur vattnet. 
 
Börje Ekstam och Jan Herrmann berättade om 
inventeringarna som genomförts före åtgärden 
och Tobias Berger från Sportfiskarna berättade om 
åtgärden, Ett trettiotal personer deltog och fick 
veta mer om både våtmarker och åtgärdsarbetet 
på Öland. 
 



 

 

 

 
 
 

Kunskapskvällen 
Boka redan nu in datumet för årets kunskapskväll den 9 december! 
 
Filmkvällen var den första på temat Ölands kustvatten. Kunskapskvällen blir den andra i ordningen och fokus för 
kvällen är ”Fisk och påverkan på den ekologiska balansen i Östersjön”.  
 
Representanter från forskning på Linnéuniversitet, åtgärdsgenomförandet genom Sportfiskarna och 
förvaltningen genom Länsstyrelsen deltar. Mer information kommer på hemsidan och Facebooksidan!  
 
En ny hemsida växer fram 
Vattenrådets nuvarande plattform för hemsidan kommer läggas ner vid 
årsskiftet. I och med GDPR är det inte möjligt att inom ramen för 
Vattenmyndigheternas uppdrag ha värdskap för en så stor mängd data, 
bilder och uppgifter. 
 
Istället har en samverkan i länet resulterat i en ny gemensam plattform: 
www.vattenråd.se, där varje vattenråd sedan har en egen domän. Ölands 
Vattenråd har ölands.vattenråd.se.   Vi ber om överseende med flyttröran för 
just nu är sidan under uppbyggnad.  Till den siste december ska det arbetet 
vara klart för den 1 januari stängs den gamla hemsidan ner.  
 
Betala medlemsavgiften – nu med Swish! 

Ditt intresse styr engagemanget – Du behöver inte kunna eller veta allt om vatten, 
men tillsammans kan framför allt vi öka den lokala kunskapen!  

 
Medlemskapet kostar 100 kr för privatperson, företag eller organisation. Ladda ner 
inbetalningskortet från hemsidan eller betala in avgiften på Swish-nummer 
1234579363. Du kan också ta kontakt med samordnaren eller någon i styrelsen.  
 
När du betalar medlemavgiften godkänner du att vi använder dina 
personuppgifter (namn och adress och/eller e-postadress) för att kunna distribuera 
nyhetsbrev, information om verksamhet, aktiviteter och påminnelser. 

 
Kontakt   
Samordnare Kristin Bertilius Tel: 0485-88480 E-post: kristin.bertilius@borgholm.se 
Hemsida: www.vattenorganisationer.se/oland/  
Bankgiro: 716-0419  
Organisationsnummer: 802456-5338  

 


