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Om Vattenrådets LONA-projekt, en tillbakablick och referat av Kunskapskvällen 2018. 
  

 
Vattenrådets vattenvårdsprojekt 
Ölands Vattenråd har medfinansierat 
Sportfiskarnas LONA-projekt som ska restaurera 
kustnära våtmarker på Öland: Ölandsvatten – 
restaurering av öländska våtmarker.  
 
Ett annat av Vattenrådets bidrag till projektet är 
att genomföra inventeringar och studier som 
beskriver tillstånd och artsammansättning innan 
vattenvårdsåtgärden för att kunna göra en 
bättre uppföljning och se hur området påverkas. 
 
Under 2019 kommer vi genomföra exkursioner 
och visningar av våtmarkerna – håll utkik efter 
inbjudningarna! 
 
 

 
 
Snart filmpremiär! 
Vattenråden i Kalmar län har samarbetat för 
att ta fram en film om vattenråden.  
 
 - Vi kände att det är så många som inte vet vad 
ett vattenråd är och vad vi gör, berättar Renate 
Foks, vattenrådssamordnare i Kalmar kommun. 
 

 
 
Filmen är fem minuter lång och vi får se de 
olika delarna i vattenrådsarbetet och hur 
viktigt det är att det finns engagemang för 
vattenfrågorna, inte minst för de 
kommande generationerna.  
 
Filmen kommer att publiceras i en You Tube-
kanal för att kunna visas fritt på till exempel 
möten eller inom andra organisationer som 
har intresse för vatten. 

 
 

Kunskapskvällen 
Den 22 november bjöd vattenrådet in till årets  
Kunskapskväll. Ett trettiotal personer hade 
samlats för att få veta mer om Åtgärder mot 
övergödning.  
 
Det var intressanta presentationer om vilka 
åtgärder som är genomförda och hur 
situationen ser ut i Östersjön. 
 
Tillståndet i Östersjön har förbättrats, men de 
syrefria bottnarna har inte minskat och 
internbelastningen av fosfor har ökat.  



 

 
På Öland finns tre ytvattenförekomster och 
kustvatten som har måttlig status och övriga 
vattendrag har måttlig till dålig status. Utflödet av 
kväve behöver minska med 100 ton och utflödet 
av fosfor minskas med 8 ton för att nå god status. 
 
Målet med åtgärdsarbetet är att återskapa 
funktioner i vattensystemen, inte att gå tillbaka till 
förindustriell tid. Det är en stor samhällsekonomisk 
kostnad med vattensystem som är påverkade så 
de både orsakar översvämningar och torka.  
 

Minnesanteckningar och presentationer från 
kvällen finns på vattenrådets hemsida. 
 
 
Tillbakablick 2018 och framåtblick 2019 
Under 2018 har vattenrådet besvarat flera 
samråd och samverkat med andra 
organisationer med att visa vattnets värde, bland 
annat Naturnatten, Mat i Världsarvet och 
Höstbålen. Vattenrådet har också genomfört 
exkursioner och uppmärksammat vattenfrågorna 
inför valet med en enkät för att ta pulsen på 
partiernas syn på dem.  
 
Nu pågår verksamhetsplaneringen för full för 2019 
där vi kommer genomföra exkursioner och titta 
mer ingående på vattenförvaltningen. Om du 
har förslag på aktiviteter eller något som 
vattenrådet kan arbeta med är du välkommen 
att höra av dig! 

 
GDPR – dataskyddsförordningen 
Styrelsen har arbetat fram en policy för 
behandling av personuppgifter. Genom att 
betala medlemsavgiften godkänner du att 
vattenrådet hanterar minst namn och adress 
och/eller e-postadress. Policyn kommer att 
aktualiseras inför medlemsinbetalningarna 
2019 och du kan läsa den på hemsidan. 
 
 
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. 
 
Vi hoppas på ditt stöd 2019! 

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

 


