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Nybildade Ölands vattenråd vill vara en samlande kraft för Ölands vatten. Dricks- och kustvatten ska ha 
god kvalitet och tillståndet i bäckar, åar och sjöar behöver förbättras. Idag finns det mycket vatten på 
vintern och för lite på sommaren. Vattenrådet vill arbeta för att förbättra vattenbalansen i landskapet och 
på så sätt minska näringsbelastningen till kustvattnen och öka grundvattenbildningen. Det här är ett 
nyhetsbrev som vattenrådet ger ut för att berätta om vad som händer i föreningen och ge medlemmarna 
inspiration till egna initiativ.  

 
Årsmöte 2011 
På årsmötet i mars deltog Anders Sporrong från 
Ölands räddningstjänst och Börje Ekstam, 
Linnéuniversitetet med intressanta presentationer 
om översvämningarnas orsaker och följder. En 
verksamhetsplan för 2011 antogs. Där står bland 
annat att styrelsen ska söka medel från 
Vattenmyndigheten för ett informationsprojekt 
om vattnet på Öland. En styrelse valdes, se 
presentationen nedan. Revisor är Leif Åsman. 
Valberedningen 2011 består av Sune Axelsson, 
Karl-Gustav Johnsson och Lisa Segerhed. 
 
Styrelsen 2011 
Ordförande: Bo Hagström, privat 
Vice ordförande: May-Britt Landin, Sveriges 

yrkesfiskare Ekonomisk förening 
Kassör: Michael Ingard, Mörbylånga kommun 
 
Ledamöter: 
Börje Ekstam, Ölands Naturskyddsförening 
Björn Folkesson, Lantbrukarnas Riksförbund 
Fredrik Fredriksson, Camping Öland 
Stefan Nilsson, Öland Gotland fiskareförbund 
Johan Sigvardsson, Lantbrukarnas Riksförbund  
 
Adjungerade ersättare: 
Bo Eriksson , Lantbrukarnas Riksförbund 
Jörgen Ljungholm, Borgholm Energi AB 
Emil Petersson, Lantbrukarnas Riksförbund 
Lars Karlsson, Ölands trolling och sportfiskeklubb 
Stefan Thorsell, privat 

Ersättarna har närvaro- och yttranderätt på 
styrelsemötena. 
 
Glömt att betala medlemsavgift? 
Betala in 100 kronor (samma avgift för 
privatpersoner, organisationer och företag) på 
bankgironummer 716-0419. Ange namn och e-
post och/eller telefonnummer. Ett betalningskort 
finns även att ladda ner från hemsidan.  
 
Välkommen att arbeta för Ölands vatten med 
oss! 
 
Vattenrådens dag 
Boka in den 21 september! Då bjuder 
Länsstyrelsen i Kalmar län in länets vattenråd till 
Vattenrådens dag.  
 
Klockan 14.00-20.00 i EFS-gården i Timmernabben 
finns möjlighet för vattenråden att skapa 
kontakter och diskutera roller och ansvar. 
Programmet är varierat med information från 
Länsstyrelsen och Vattenmyndigheten och tid för 
gruppdiskussioner.  
 
Anmäl Dig senast den 14 september. Se 
vattenrådets hemsida för mer information, 
inbjudan och hur du anmäler Dig under rubriken 
”Aktiviteter”. Eller kan Du eller kontakta 
samordnare Kristin Bertilius. Välkomna!  
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Studiebesök i gäddvåtmark 
Den 9 april gjorde styrelsen ett studiebesök i en 
restaurerad våtmark i Mönsterås. Genom att 
leda in vattnet från en bäck översvämmas en 
betesmark under våren och skapar en mycket 
bra plats för gäddlek. Även om det för dagen 
var ganska kyligt sågs flera gäddor slå i det  
grunda vattnet. Tobias Borger från Länsstyrelsen i 
Kalmar berättade om arbetet med våtmarken. 
Resultatet har blivit en mångdubbling av 
gäddyngel som går ut till kusten och förstärker 
den försvagade gäddstammen. 
 

Informationsprojekt 
Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att ansöka 
om medel från Vattenmyndigheten för att 
genomföra ett informationsprojekt om Ölands 
vatten. Medel blev beviljat och nu är projektet i 
full gång!  
 
Tanken är att vattenrådet samtidigt ska värva fler 
engagerade medlemmar. Ett informationsblad 
som delas ut har arbetats fram. Den 4-5 juni 
deltog vattenrådet i Barnens dag på Ölands 
djurpark. Barn fick måla med vattenfärger och 
fundera på vattnets kretslopp. Vi har också 
medverkat på Mörbylånga kulturdagar,  

 
Grönhögendagarna och Hållbarhetsdagen i 
Borgholm. 

 
Framöver planerar vattenrådet bjuda in till 
vattendragsaktiviteter för att titta på problem 
och åtgärder. Senare i höst förbereds ett besök i 
en öländsk öringförande bäck för att se på 
leken. 
 
Hör av Dig till samordnaren om du vill ha 
informationsblad att dela ut! 
 
Projekt på gång 
Våtmarker planeras att restaureras eller 
anläggas i Rosenborg, Grindmossen och Maren, 
Persnäs. I slutet av juli startar schaktning av 
våtmarken Sundet i Löt. Har du något projekt på 
gång? Kontakta oss! 
 
Titta också in på vattenrådets hemsida där det 
finns information om våra aktiviteter och 
dessutom intressanta rapporter och länkar om 
Du vill veta mer. Gå också med i vår grupp på 
Facebook så får Du snabbt reda på vad som 
händer! 

Målningar på tork i vattenrådets tält på Barnens dag.  

Våtmarken vid Oknebäck är väl 
värt ett besök. 


