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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 Länsstyrelsen. 
 
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. 
 
 
 
 


