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Nytt år – nya möjligheter, men vad kan 
vattenrådet göra?! 
Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och en 
förutsättning för allt liv. I en nära framtid står 
arbetet med vatten inför många utmaningar, till 
exempel utsläpp av näringsämnen, avlopp och 
gifter.  Det är vårt och framtida generationers 
vatten vi arbetar för och den lokala kunskapen 
är nödvändig!   
 
Vattenråden ska spegla de intressena som finns i 
vårt avrinningsområde som omfattar Öland med 
kuster. I styrelsens arbete deltar markägare, 
yrkesfiskare och naturföreningar. Det handlar 
mycket om att skapa en dialog ur de olika 
intressenas synvinklar på vatten. På så sätt nås 
en ökad förståelse men också kunskap. 
  
Det uttalade målet med vattenrådets arbete är 
att öka kvarhållningen av vatten på Öland. 
Genom det egna Leaderprojektet Ostkustens 
vattensamling (som drivs med vattenråden i 
Kalmar kommun) 
kommer vattenrådet 
genomföra en eller 
två kustnära 
våtmarksåtgärder. 
 
Styrelsen för också 
dialog med 
Vattenmyndigheten 
och Länsstyrelsen. 
Allt från samråd kring arbetssätt till 
återkopplingar på de vattenförekomster som 
har blivit statusklassade och utbildningar om 
vatten. Men arbetet stannar inte där. En viktig 
del är att frågorna också diskuteras i de 
organsationer som ledamöterna representerar.  
 

 
 
För att få ett ännu mer lokalt arbete skulle olika 
arbetsgrupper kring till exempel ett vattendrag 
en mosse eller kuststräcka bildas.  
 

 
 
Årsmöte den 22 mars 
I år anordnar vattenråden inom Ostkustens 
Vattensamling gemensamt årsmöte på den 
Internationella vattendagen den 22 mars.  
 
Under dagen kommer olika föreläsningar, 
frågestunder och workshops hållas. Det kommer 
också finnas tid att träffas och diskutera 
vattenrådsarbetet. 
 
Mer information om var årsmötet kommer hållas 
meddelas senare, men boka redan nu in 
datumet! 
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Fiska inte lekande öring! 
Så här års går öringen upp i vissa av våra 
vattendrag för att leka. De öringar som finns 
längs Ölands kuster är unika! De har anpassat sig 
till flödena och vandrar upp senare än på 
fastlandssidan. Smolten (fiskynglen) går 
dessutom ut i havet redan under våren, 
eftersom de öländska kanalerna inte är 
vattenförande under sommaren.  När de 
vandrar upp är de ofta lättfångade både i 
kanaler och i kanalmynningar, men tänk på:  
att fånga en lekande öring är som att jaga ett 
dräktigt djur eller djur med ungar.  

 
Att fiska i fredningsområden eller under 
fredningstid kan leda till böter eller fängelsestraff 
eftersom det är ett brott mot fiskelagen.  
 
Vattenrådets fiskegrupp önskar att vi alla 
påminner varandra om att låta öringen leka 
ifred!

Ölands vattenförekomster 
I nuvarande vattenförvaltningscykel har Öland 
tio grundvattenförekomster, en sjö, sju 
vattendrag och sju kust- eller utsjövatten. Ett av 
styrelsens uppdrag har varit att gå igenom de 
klassade förekomsterna för att ge 
Beredningssekretariatet vid Länsstyrelsen och 
Vattenmyndigheten bättre kunskaps- och 
beslutsunderlag. 
 
I augusti lämnade styrelsen in synpunkter på 
grundvattenförekomsterna. Precis innan nyår 
har även synpunkter på Ölands kust- och 
utsjövatten lämnats. 
En av vattenrådens främsta uppgifter är att föra 
dialog med Vattenmyndigheten för att stärka 
den lokala kunskapen i bedömningen av 
vattenförekomsterna. 
  
Kom ihåg – medlemskap 2014! 
Vi är en förening som vill engagera fler som vill 
arbeta för Ölands vatten! 
För att spara papper och porto skickar vi inte ut 
några inbetalningskort, 
men det finns att ladda 
ner från hemsidan. Det 
går också bra att betala in 
100 kr på bankgironummer 
716-0419. Ange då ditt 
namn, och e-post 
och/eller telefonnummer 
på inbetalningen. 
 
 
Vattenrådet vill önska  
alla medlemmar  
ett fortsatt gott 2014!
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