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Leaderprojektet Ostkustens vattensamling 
Vattenrådet har påbörjat arbetet med att 
genomföra vattenvårdsprojekt inom 
Leaderprojektet Ostkustens vattensamling.  
 
Styrelsen för Ölands vattenråd har prioriterat tre 
projekt som förhoppningsvis kommer leda till 
både mindre näringsutflöde från land och 
förbättrade lekområden för vårlekande fisk.  

 
Projektledaren Renate Foks har besökt två av 
platserna tillsammans med markägare, 
fiskebiolog Olof Engstedt och Lars Karlsson från 
vattenrådets styrelse för att planera förstudier 
och ha underlag till tillståndsansökningar. 
 
I Beteby söder om Mörbylånga är 
förhållandena gynnsamma för att gädda ska 
kunna ha en framgångsrik lek på våren. Till en 
början kommer vårflödena studeras och man 
ska också kontrollera hur mycket fisk som leker 
där idag. Troligtvis är det relativt enkla åtgärder 
som behövs. Det kan till exempel röra sig om att 
ta bort vandringshinder och underlätta för att 
gäddan ska ta sig in till lekområdet. 

I Parboäng på den sydvästra kusten finns 
förutsättningar för att förbättra och utöka den 
bevattningsdamm som finns idag. Genom att 
leda om vattnet genom en betesmark kan 
man få betydligt bättre lekområden för gädda 
och högre rening av kväve och fosfor. Precis 
som i Beteby måste vattendraget och 
våtmarksområdet i Parboäng undersökas för 
att rätt vattenvårdsåtgärder ska kunna 
genomföras. 
 
Leaderprojektet är ett samarbete mellan de tre 
vattenråden i Kalmar kommun (Snärjebäcken-
Törnebybäcken, Hagby-Halltorpsån och 
Ljungbyåns vattenråd) och Ölands vattenråd. 
Projektet ska finansiera manuella åtgärder i 
vattendrag och vikar, men även utveckla 
själva arbetssättet med vattenråd. 
 
Höstbål brann den 25 augusti för Östersjön 
På Öland deltog i år hamnarna i Gräsgård, 
Degerhamn, Stora Rör, Kårehamn, Sandvik och 
Böda i samarbete med lokala hamn-, 
samhällsföreningar och näringsliv.  
 

Ölands vattenråd hoppas kunna göra detta till 
en årlig tradition för att kasta ljus på Östersjöns 
miljö som vi alla är en del av. Vi planerar redan 

Foto: Renate Foks 

Bålet i Gräsgård. Foto: May-Britt Landin 
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nu för att kunna genomföra höstbål 2013 den 
sista lördagen i augusti (den 31/8). 
 
Hör av dig till samordnaren om Du vill ordna ett 
bål eller hjälpa till i de hamnar där vattenrådet 
anordnar bål.  
 
Utflykt i samarbete med ÖTSK 
Den 2 december bjöd vattenrådet och Ölands 
Trolling och sportfiskeklubb (ÖTSK) in till en 
utflykt till Silverbäcken.  

 
ÖTSK har genomfört ett arbete för att förbättra 
lekmöjligheten för öring som går upp i bäcken 
genom att lägga ut lekgrus. Lekgrus är 
naturgrus med storleken 10-50 mm som öringen 
slår upp gropar i där den lägger romen. Gruset 
skyddar rommen och samtidigt syresätts vattnet 
eftersom det strömmar mellan stenarna. Något 
som är viktigt för att äggen ska kläckas. 
Alla deltagare gick en tipspromenad och 
gissade till slut på utslagsfrågan. Det bjöds på 
grillad korv och vi samtalade om förhållandena 
för öringen i de öländska bäckarna och 
visionen som ÖTSK arbetar med: 
Sportfiskeparadis Öland. Läs mer om visionen 
på www.otsk.se. 

 
Deltagarna bidrog också med sina 
erfarenheter kring vattendragen på Öland och 
på fastlandet. 
 
Årsmöte 2013 
Alla medlemmar är välkomna till årsmötet 2013 
som blir den 13 februari kl. 19.00 i IOGT-lokalen 
på Törnbottenvägen i Algutsrum. 
 
Temat för årets möte blir Ölands grund- och 
dricksvatten. 
 
Medlemsavgift 2013 
2013 års första medlem blev familjen 
Lennartsson som vann ett medlemskap i 
tipspromenad i Badhuset i Borgholm där det 
anordnades en familjedag med tema vatten.  
 
Lös ditt medlemskap också. Betala in 100 kr på 
bankgiro 716-0419 och ange ditt namn adress 
och e-post i meddelanderutan.  

 
 

Till sist önskas alla gamla och nya 
medlemmar  

 
God Jul 

 och  
Gott Nytt År! 

Foto: Lars Karlsson 


