
 

KALLELSE 
Styrelsen för Ölands Vattenråd 
 
Datum                                                             1 (2) 

2020-12-02  
 

   
 
 

 
 

 
Ärenden 

 
1. Val av mötets justerare.  
 
2. Godkännande av dagordning. 
 
3. Föregående mötes protokoll. Protokoll från föregående styrelsemöte bifogas.  

 
4. Presentation av inventering i Grankullaviken. Jonas Nilsson vid Linnéuniversitetet 

presenterar inventering av undervattensvegetationen i Grankullaviken som 
genomförts under hösten.  
 

5. Remiss: Förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön och tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning. Missiv bifogas kallelsen. Havs- och 
vattenmyndigheten vill ha synpunkter på förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för 
havsmiljön och tillhörande miljökonsekvensutredning. Samrådet pågår från den 

Tid och plats Måndagen 7 december, kl. 19.00, webmöte Teams: Länk till mötet  
 

      
 May-Britt Landin  Ordförande 
 Roland Engkvist   
 Björn Folkesson   
 Fredrik Fredriksson   
 Jan Herrmann  Vice ordförande 
 Lars Karlsson  Kassör 
 Johan Sigvardsson   
    
    
 Roland Andersson Ersättare  
 Börje Ekstam Ersättare  
 Thomas Hagström Ersättare  
 Michael Ingard Ersättare  
 Bertil Lundgren Ersättare  
 Emil Petersson Ersättare  
 Eva Öberg Ersättare  
 Kristin Bertilius Samordnare Sekreterare 
    
   
 Ersättarna och föreningens medlemmar är adjungerade och har närvaro- och 

yttranderätt på styrelsens möten. Om ordinarie ledamot inte kan komma 
kontaktar den en ersättare. 

    
Deltagande Meddela om ni kommer till Kristin Bertilius, samordnare, tel: 0485-884 80,  

e-post: kristin.bertilius@borgholm.se 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzQ4ZTI0YjgtNTNkNi00ZmJlLWEwNzAtNDY5YmU5YzQ0NmIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220746ff43-45f5-4a7a-9b81-82f2d209b62f%22%2c%22Oid%22%3a%227ca82042-05da-4f7c-b6a6-4a10cef59ff0%22%7d


1 november till den 30 april, 2021. På mötet kan styrelsen ta ställning till om och hur 
de vill besvara remissen.  
 

6. Samråd Vattenförvaltning 2021-2027. Missiv bifogas. Vattenmyndigheten i Södra 
Östersjöns vattendistrikt har tagit fram förslag inför vattenarbetet 2021–2027. 
Samrådet syftar till att samla in synpunkter från olika aktörer så att beslut kan fattas 
utifrån ett så brett underlag som möjligt. Med väl underbyggda och förankrade beslut 
har vi bättre förutsättningar att bevara och förbättra Sveriges vatten. Samrådsmöten 
kommer hållas av Vattenmyndigheten. Synpunkter på samrådsdokumenten ska ha 
inkommit till Vattenmyndigheten senast den 30 april, 2021. På mötet kan styrelsen ta 
ställning till hur de vill arbeta med samrådet. Samrådet består av följande material 
som finns tillgängligt på webben: 

a. Förslag till förvaltningsplan för Södra Östersjöns vattendistrikt 
b. Förslag till miljökvalitetsnormer för Södra Östersjöns vattendistrikt 
c. Förslag till åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt 
d. Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka för 

Södra Östersjöns vattendistrikt 
 

7. Planering 2020. Verksamhetsplan 2020 bifogas. 
a. Namnge vattendrag tillsammans med hembygdsföreningar. Inbjudna till 

ordförandeträff, preliminärt i januari. 
b. Nyhetsbrev. 
c. Vattenpriset? 
d. Övrigt som behöver planeras. 

 
8. Arbetsordning för samordnare. Styrelsen kan diskutera hantering av 

mötesinbjudningar till vattenrådet och kostnader vid vattenrådets arrangemang och 
hur de ska presenteras för styrelsen.  
 

9. Information och övriga frågor. 
a. Uppföljande möte nitrat i dricksvatten. Bertil och Kristin deltog. 
b. Våtmarkskonferens Länsstyrelsen, utvärdering av anlagda våtmarker 22-

23 oktober. 
c. Vattenrådets webföreläsning med William Hogland, den 3 december. 
d. Beviljade forskningsmedel, Öland är fallstudie och vattenrådet är samrådspart 

i projektet. Maria Tengö har erbjudit en presentation nästa styrelsemöte. 
e. Vattenrådets projekt redovisas 15 resp. 31 december. Michael, Kristin och 

Viktoria samordnar. 
f. Skrivelse om tolkning och hantering av dikningsföretag? 
g. Bruttolista 2020. 
h. Planering årsmöte 2021.  
i. Övriga frågor. 

  
10. Nästa möte.  

 
 
  
Välkomna! 


