
Våra värdefulla vatten

Idéer och tips

Vatten är det viktigaste vi har – vatten är livet!
Julia, 10 år

Läs mer:
På vattenrådets hemsida: www.vattenorganisationer.se/oland/
finns mer information, rapporter och länkar.  

Gå med i Ölands Vattenråds grupp på Facebook så får du veta 
vad som händer, när det händer!

Ölands Vattenråd arbetar för att :

- tillgången och kvaliteten på dricksvattnet på Öland ska vara 
god och att dricksvattnet skyddas mot föroreningar.

- förbättra vattenbalansen i landskapet och gynna biologisk 
mångfald i sjöar, våtmarker och vattendrag.

- förbättra tillståndet i våra kustvatten med inriktning på bad, 
rekreation, biologisk mångfald och fiske.

- öka förståelsen för värdet att hushålla med vattnet och att 
vattenlandskapets biologiska mångfald skyddas.

Kontakt
Ordförande May-Britt Landin , tel: 41548
Samordnare Kristin Bertilius, tel: 88480, kristin.bertilius@borgholm.se

Bli medlem i vattenrådet:
- Medlemsavgiften är 100 kronor oavsett om du är privatperson, 

företag eller förening.
- Betala in medlemsavgiften på bankgironummer 716-0419. 

Ange Ditt namn och e-post och/eller telefonnummer på 
inbetalningen.



Ölands vatten är speciella! 
• På hösten och våren har vi vatten i 

överflöd. Vattnet porlar fram nästan 
överallt i landskapet. På sommaren regnar 
det en hel del men vi har en stor 
vattenkonsumtion samtidigt som växterna 
upp och vatten avdunstar som mest. 

• Vattendrag och diken torkar ut på 
sommaren och växtligheten döljer spåren 
från vattnets väg. 

• Berggrunden och jordarterna påverkar hur 
snabbt vattnet rör sig och var det tar sig 
fram.

Ölands vatten kan må bättre… 
• Vattendragen har rätats och fördjupats 

och våtmarker har försvunnit så vattnet 
flödar ut och drar med sig kväve och 
fosfor, som egentligen behövs på 
åkermarken. För mycket näringsämnen till 
kusten har gjort att vikar växer igen. 

• Många enskilda avlopp renar inte 
avloppsvattnet och det smutsar ner vårt 
eget och grannens dricksvatten.

• Vissa fiskarter har minskat andra har ökat i 
kustvattnen och vänt uppochned på 
ekosystemet.  

Ölands vatten är fulla av liv! 
• Man skulle kunna tro att inget vattendjur 

kan leva där dikena och kanalerna torkar 
ut, men en del djur och växter bara väntar 
på nästa vattenflöde. 

• På varje växt finns bakterier som tar hand 
om kväve och omvandlar det till luftkväve. 

• På vårarna vandrar gädda och andra 
fiskar upp i kanalerna för att leka. 

• Vissa vattendrag får besök av lekande 
öring på hösten och vintern.

Ölands vatten är beroende av Dig!
Det här kan Du göra för att hjälpa till och värna Ölands vatten: 

- Vattna inte med kommunala vattnet när det är bevattningsförbud. Vi är många som måste 
dela på vårt dricksvatten.

- Anslut dig till kommunalt avlopp då renas avloppsvattnet i ett reningsverk. Om man inte kan ha 
kommunalt avlopp behöver man ha en egen avloppsanläggning som uppfyller dagens krav 
och den får inte vara äldre än 20 år. Som fastighetsägare har man ansvar för att den egna 
avloppsanläggningen är godkänd.

- Använd gödsel, gödning och bekämpningsmedel sparsamt och rätt. Sandjordar släpper 
lättare ifrån sig näringsämnen än lerjordar. Vissa bekämpningsmedel är väldigt giftiga för djur 
och växter som lever i vatten.

- Anlägg skyddszoner vid vattendrag. Då hamnar inte så mycket näring och gifter rakt i vattnet 
utan fastnar i växterna, där det hör hemma. kontakta gärna Ölands vattenråd för rådgivning.

- Skapa förutsättningar för fisk som leker i och intill bäckar. kontakta gärna Ölands vattenråd för 
rådgivning.

- Kissa inte i havet – en dags urin kan göda ett kilo alger. Dessutom sprids bakterier och virus.  


