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Verksamhetsberättelse för Ölands vattenråd 2019 
 
Under året har 77 personer och företag, varav 22 genom Camping Öland, varit medlemmar. 
Medlemsavgift har varit 100 kronor oavsett om det varit privatperson eller företag. 
 
Styrelsen har bestått av May-Britt Landin, Ordf., Lars Karlsson, kassör, Roland Engkvist, 
Björn Folkesson, Fredrik Fredriksson, Jan Herrmann v. ordf., Johan Sigvardsson. 
Adjungerade ersättare har Roland Andersson, Börje Ekstam, Thomas Hagström, Michael 
Ingard, Bertil Lundgren, Emil Petersson och Eva Öberg varit. Samordnare Kristin Bertilius 
har varit adjungerad sekreterare på styrelsens möten. Ledamöterna representerar 
markägare, lantbrukare, naturskyddsförening, yrkesfiskare, sportfiskare, kommun och 
campingnäring. 
 
Sju styrelsemöten har hållits och ett ordinarie årsmöte. Alla styrelsemöten har varit öppna för 
medlemmar. 
 
Vattenförvaltning 
Två remisser har besvarats:  

 Remiss Revidering av föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer 
avseende ytvatten samt Föreskifter om kartläggning och analys av ytvatten. 

 Ansökan vattendom Lindby-Solberga/Strömmen besvarades i januari 
 

En skrivelse riktad till kommuner och länsstyrelse med en uppmaning att använda 
vattenrådet i samråd och remissförfaranden för att få lokal kunskap och påverkan på 
vattenfrågor i planer och vattenverksamhetsanmälningar. 
 
Yttranden och skrivelser har publicerats på hemsidan.  
 
Arbetet med genomgång av vattenförekomster och deras statusklassning och underlag är 
påbörjat. 
 
Information 
Nyhetsbrevet har utkommit med ett nummer i oktober. Det har också publicerats på 
hemsidan och distribuerats per post till de som vill. 
 
Vattenmyndigheternas värdskap för vattenrådens hemsidor avvecklades och upphörde vid 
årsskiftet 2019/2020. Vattenråden i Kalmar län arbetade fram en gemensam plattform 
”vattenrad.se” dit information flyttades under hösten. Hemsidan och Facebook-gruppen har 
hållits aktuella med fokus på vattenrådets aktiviteter, skrivelser och annan information som 
rör Ölands vatten. 
 
Vattenrådet har annonserat i material som campingar inom organisationen Camping Öland 
delar ut vid incheckning under 2019 samt i kartor över norra och södra Öland.  
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Vattenrådet annonserade i kalendariet Natur och Kultur som ges ut av Ölands 
Naturskyddsförening. 
 
Alla företag och organisationer som stöder vattenrådets arbete blir publicerade på hemsidan. 
 
Swishnumret har exponerats i annonser och i nyhetsbrev och ungefär 58 % av 
medlemsinbetalningarna har kommit via Swish. 
 
Samverkan 
Samordnaren talade på nyårsfirandet i Stadshuset i Borgholm den 1 januari. 
 
I samband med styrelsemötet i juni gjorde styrelsen ett studiebesök hos Tobias Knutsson i 
Bettorp för att få veta mer om hans åtgärder med bevattningsdamm och våtmark. 
 
Bräkneåns vattenråd genomförde en studieresa till Öland den 31 augusti och träffade 
ordförande och samordnaren för att få veta mer om Ölands Vattenråd och vattenvårdsarbetet 
i Borgholms kommun.  
 
Deltagande i Vattendagarna, 7-9 oktober i Västerås, Jan Herrmann deltog. 
 
Deltagande i föreläsning om Människan och påverkan på Östersjön på Länsmuseet i Kalmar, 
9 oktober. Björn Folkesson, Fredrik Fredriksson och Eva Öberg deltog.  
 
LONA-projekt i samverkan med Sportfiskarna och Naturskyddsföreningens Ölandskrets har 
genomförts. Slutrapportering till LONA sker i början av 2020. 
 
Extra bidragsmedel utlystes från Vattenmyndigheten och en ansökan lämnades in för 
genomförande av ett kartläggningsprojekt för våtmarksrestaureringar i Mörbylånga kommun. 
Medel beviljades i november. 
 
Del av behållningen från Pantamera-insamlingarna på campingar som tillhör Camping Öland 
och på återvinningsstationerna i Borgholms kommun tillfaller Ölands Vattenråd med syfte att 
arbeta med att rädda Östersjön.  
 
Deltagande i föreläsning om dämmen i gotländska diken som anordandes av LRF:s LEVA-
projekt (lokalt engagemang för vatten) Eva Öberg, Jan Herrmann, Roland Engqvist och 
Fredrik Fredriksson deltog. 
 
Informationsutbyte om aktiviteter, nyhetsbrev, med mera, har skickats mellan vattenråden i 
Torsås, Kalmar, Mönsterås, Oskarshamn och Västervik.  
 
 
Aktiviteter 
Följande aktiviteter har genomförts under 2019: 

 31 augusti, höstbål för Östersjön med tema ”Våtmarksåtgärder för att minska 
övergödningen” med talare från vattenrådet. Bål tändes i: Gräsgård, Degerhamn, 
Stora Rör, Kårehamn och Böda, i samarbete med Ölands Naturskyddsförening och 
olika hamn- och samhällsföreningar och samverkan med Ostkustens Vattensamling. I 
vissa hamnar genomfördes en tipspromenad med våtmarkstema. 
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 Filmkväll 14 oktober då Ur sund ur hav visades för medlemmarna.  
 Utdelande av Vattenpriset till filmmakarna Sven Ekberg, Niclas Wimmerberg och 

Johan Theorin för deras upplysande film om det öländska fisket och dess historia. 
 Kunskapskvällen hölls den 9 december i Ölands Skogsby med föredrag och 

diskussioner om Fisk och påverkan på den ekologiska balansen i Östersjön. 
Föredrag hölls av Per Larsson, Oscar Nordahl från Linnéuniversitetet, Tobias Berger 
från Sportfiskarna och från Länsstyrelsen medverkade Tobias Borger. Ungefär 55 
personer deltog. 

 
Artiklar och media 

 Artikel om Pantamera-pengar från Camping Öland 
 Artikel om skrivelsen om remissinstans 
 Artikel och notis höstbål 
 Artiklar om filmvisning och utdelning av vattenpriset 
 Artikel om konstgräsförfrågan 
 Artiklar om kunskapskvällen 
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Verksamhetsplan för Ölands Vattenråd 2020 
 
 
Vattenförvaltning 
Under 2020 ska vattenrådet fortsätta arbetet med genomgången av den beslutade 
vattenförvaltningscykeln 2016-2021 med avseende på redan insända synpunkter 2013. En 
dialog ska föras med Vattenmyndigheten och Lässtyrelsen. 
 
Ett samarbete med hembygdsföreningarna ska inledas med att namnge öländska 
vattendrag, som urskiljs av vattenförvaltningen men saknar lokalhistoriskt förankrade namn 
eller har vedertagna/historiska namn som inte används. Vattenrådet ska sedan verka för att 
namnen erkänns och används i vattenmyndighetens och lantmäteriets databaser. 
 
Styrelsen ska besvara inkommande remisser och samråd och ska aktivt delta i samhällets 
vattenfrågor. 
 
 
Information 
För att informera och nå ut med sitt arbete kommer ett nyhetsbrev med 1-2 utskick ingå i 
medlemsavgiften. Nyhetsbrevet kommer att skickas per e-post i första hand och i 
pappersform till de som önskar. 
 
Hålla hemsidan och Facebookgruppen aktuell med information om vattenrådets aktiviteter 
och annan information som rör Ölands vatten. 
 
Vattenrådet har fått kostnadsfri annonsplats i material som campingar inom organisationen 
Camping Öland delar ut vid incheckning under 2020 samt i kartor över norra och södra 
Öland.  
 
Andra möjligheter att sprida kunskap om Ölands Vattenråds arbete kan undersökas. 
 
Omarbetning av befintligt material, tryck och distribution av information om vatten och Ölands 
Vattenråd. 
 
 
Samverkan 
Vattenrådet ska bjuda in och samverka med markägare som har gjort vattenvårdsåtgärder. 
 
Förläsning om värdet av strömmande vatten med Christer Borg, Älvräddarna, 20 januari, 
arrangerat av Naturskyddsföreningen. 
 
Samarbetet i Ostkustens Vattensamling och kustvattenråden ska upprätthållas.  
 
Inbjudan till aktiviteter ska skickas till vattenråden på smålandskusten. 
 
Styrelsen ska genomföra projektet Pilotprojekt våtmarker södra Öland, som beviljades medel 
av Vattenmyndigheten i november, 2019. I projektet ska markägare, kommun och vattenråd 
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samverka om lokaler för åtgärder som kan minska läckaget av övergödande ämnen till 
Östersjön. 
 
Aktiviteter 
För att väcka intresse och sprida kunskap om vatten och åtgärder planeras följande 
aktiviteter under 2020: 

 Eventuell utdelning av vattenpriset   
 Distribution av information till Naturum, turistinformation och kommunreceptioner, 

m.m. 
 Höstbål för Östersjön, sista lördagen i augusti, 29/8. Samverkan med vattenråden 

på Smålandskusten. 
 Arrangera övergödningsforum Övergödning och klimatförändringar. Vill vi ha ett 

hav att bada i? under hösten. 
 Kunskapskväll under hösten  

 
För att bibehålla och öka antalet medlemmar ska ansträngningar göras för att informera och 
genomföra presentationer om föreningen.  
 
 
Styrelsen 
Under 2020 planerar styrelsen att sammanträda minst 3 gånger.  
 
Styrelsen ska försöka utverka ett studiebesök till avsaltningsverket i Mörbylånga och 
avloppsdammarna i Böda samt ett möte med SGU för mer detaljerad kunskap kring 
radarflygningarna och dess tillämpningar. 
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