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Om årsmötet, våtmarken i Parboäng, årets planerade aktiviteter  

och påminnelse att betala medlemsavgiften.  
 
Årsmötet 2017 
På årsmötet som hölls den 22 mars i prästgården i 
Gärdslösa fick vi veta mer om den våtmark som 
vattenrådet var med och bekostade tillsammans 
med Sportfiskarna och LOVA.  Johan Parboäng var 
inbjuden för att prata om våtmarken, se nedan. 
 
Styrelsen som valdes på årsmötet består 2017 av 
May-Britt Landin (ordf.), Roland Engkvist, Björn 
Folkesson, Fredrik Fredriksson, Jan Herrmann (v. ordf.), 
Lars Karlsson (kassör), Johan Sigvardsson. 
Adjungerade ersättare är Susanne Bredesjö Budge, 
Börje Ekstam, Bo Eriksson, Bertil Lundgren, Stefan 
Johansson, Emil Petersson och Eva Öberg.  
 
Medlemmar och ersättare har närvaro- och 
yttranderätt på styrelsens möten. 
 
Parboäng  
På hösten 2014 invigdes våtmarken i Parboäng. 
Dessförinnan hade ett projekteringsarbete och 
förberedelser pågått sedan drygt ett år tillbaka 
genom Leaderprojektet Ostkustens vattensamling. 
Ölands Vattenråd pekade tidigt ut Parboäng som en 
intressant plats för en åtgärd och då markägaren 
och Sportfiskarna också nappade på förslaget var 
arbetet snart igång. 

 
På platsen fanns en gammal bevattningsdamm och 
genom att bygga vallar ut mot havet bands 
bevattningsdammen ihop med en grundare del, 
som är idealisk för både gäddlek och 
näringsavskiljning. Sammanlagt är våtmarken nu 
3,5 ha stor och tar emot vatten från ett stort område, 
både åker- och alvarmark. 

 
Johan berättar om hans engagemang och mål 
med våtmarken. Den ska fungera som både 
näringsfälla och gäddlekområde, men också för att 
förbättra för fågellivet, särskilt vadarna.  Fåglarna 
utfodras med vårkorn på vintrarna, 5 ton per år.  
 
Fiskarna tar sig in och ut 
ur våtmarken via en 
fiskväg och i juli töms 
våtmarken och 
betesdjuren släpps på 
någon vecka senare när 
marken bär. De får gå 
och beta av 
vegetationen c:a 8-10 
dagar. När våtmarken 
töms simmar också de 
sista gäddynglen ut.  
 
Det skulle fortfarande kunna gå att utnyttja dammen 
för bevattning, men det har Johan inte gjort. 
 
En annan viktig sak för Johan är att stärka 
upplevelseturismen. Dels finns en badplats precis intill 
och en grillplats med bänkar, dels kommer inom kort 
cykelleden Fyr till fyr dras mellan våtmarken och 
stranden. Detta gör att fler får möjlighet att uppleva 
den öländska naturen och djurlivet. 
 
Johan tipsar om fina bilder från våtmarken i 
Parboäng som finns på bloggen Allvarsamt och 
Alvarsamt 2! 
 
Vattenråden samverkar om filmer 
Vattenråden i Kalmar län samverkar i ett 
filmprojekt för att informera om och visa på 
det arbete som pågår i vattenråden. 
Dessutom kommer vi bli utbildade på att filma 
själva med mobiltelefoner för att kunna 
publicera genom You tube och sociala 
medier. Kostnaden för projektet delas mellan 
LOVA-medel och vattenråden själva. 

 



 

 
Bra datum 2017 
På årsmötet fastställdes vattenrådets 
verksamhetsplan. Bland annat ska den nya 
vattenförvaltningscykeln gås igenom och en hel del 
aktiviteter genomföras. Här kommer de aktiviteter 
som ska genomföras under året: 
 

 1 april. Gäddskådning i Harfjärden. Vi samlas 
kl. 10 i Övra Sandby, Bredsättra, medtag fika. 
Vi går c:a 1 km. Tag på oömma skor och 
kläder efter väder. En kort film från utflykten 
kommer inom kort läggas ut på nätet. 

 7 maj. Livet i en öländsk bäck, Frösslunda-
bäcken. Vi samlas kl. 10 vid rastplatsen vid 
den gamla bron utmed östra vägen. Medtag 
fika. Vi går c:a 2-3 km. Tag på oömma skor 
och kläder efter väder. 

 5 juni. Naturnatten i samverkan med Ölands 
Naturskyddsförening. 

 27 augusti. Ölands Vattenvårdsdag. 
Exkursioner, visningar och vi avslutar med 
höstbål för Östersjön. Mer information kommer 
i augusti. 

 November. Kunskapskväll, vattenrådets 
populära föreläsningar. Mer information 
kommer. 

 
Fortsätt spara vatten 
Hösten 2016, särskilt oktober-november, innebar 
förhållandevis mycket nederbörd. Vissa brunnar och 
områden med grundvatten har återhämtat sig bra, 
medan andra områden och brunnar fortfarande 
ligger under normal nivå och det finns brunnar som 
sinat nu i vinter.  
 
De kommunala täkterna, som var hårt ansträngda 
under förra året på grund av de tidigare årens torra 
höstar och vintrar, har inte kommit upp i normala 
grundvatten-nivåer. Det tar lång tid för grundvatten 
att bildas! 
 
Förra årets omfattande kampanjer om att spara 
vatten gav resultat, men nu har effekten avstannat. 
Vi behöver alla påminna varandra om att fortsätta 
spara och använda vår gemensamma resurs på ett 
klokt sätt! 
 

 
 
 

 
Nominera till vattenrådets vattenpris 
Vattenrådet kan dela ut sitt vattenpris högst en 
gång per år. Förra året gick priset till Saxnäs 
Camping som reagerade snabbt på vattenbristen 
och installerade vattenbesparande system på 
campingen. Året dessförinnan fick Henrik Alvarmo 
det för sin våtmark. 
 
Har du ett förslag på vem som borde få 
vattenpriset? Skicka nomineringen till någon i 
styrelsen eller till samordnaren för vattenrådet! 

 
Betala medlemsavgiften! 
Alla krafter behövs för att sprida information om våra 
olika vatten. Fler engagerade vattenarbetare 
behövs. Många har betalat medlemsavgiften men vi 
påminner de som inte gjort det att det är viktigt att 
du betalar! 
 
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 
ta kontakt med 
samordnaren eller 
någon i styrelsen.  
  

 

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

 


