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Verksamhetsberättelse för Ölands vattenråd 2020 
 
Under året har 74 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 
Styrelsen har under året gått igenom ett urval av vattenförekomster och återkopplade 
synpunkter till Vattenmyndigheten för revidering inför nästa förvaltningscykel.  

 
Ett samråd om ökad kvarhållning i Runsberga mosse har besvarats. 
 
Yttranden och skrivelser har publicerats på hemsidan.  
 
Information 
Nyhetsbrevet har utkommit med ett nummer i december. Det har också publicerats på 
hemsidan och distribuerats per post till de som vill. 
 
Vattenrådens i Kalmar län gemensamma plattform ”vattenrad.se” har utvecklats. 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 2020 samt i kartor över norra och södra Öland.  
 
Alla företag och organisationer som stöder vattenrådets arbete finns publicerade på 
hemsidan. 
 
Foldern om att fånga vattnet på land omarbetades och trycktes för Hjärteslanten. Den finns 
för nedladdning via hemisdan eller att beställa genom samordnaren. 
 
Samverkan 
Två projekt i samverkan med Mörbylånga respektive Mörbylånga och Borgholms kommuner 
genomfördes under året.  
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Flera organisationer och privatpersoner har valt att donera medel till Ölands Vattenråd:  
 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.  

 Ölands Bank tilldelade vattenrådet Hjärteslanten i mars och en julgåva i december. 
 Familjen Briefe donerade del av intäkterna på sin loppis. 

 
Deltagande i studieresa till Gotland som anordnades av LRF:s LEVA-projekt. Studieresan 
genomfördes i syfte att besöka olika åtgärder i diken för att hålla kvar vatten. Kristin Bertilius 
och Viktoria Nilsson deltog. 
 
Informationsutbyte om aktiviteter, nyhetsbrev, med mera, har skickats mellan vattenråden i 
Torsås, Kalmar, Mönsterås, Oskarshamn och Västervik.  
 
Projekt 
Två projekt har genomförts under året.  

 Pilotprojekt Förutsättningar för grunda våtmarker på södra Öland. Under våren 
gjordes ett examensarbete där potentiell kväve- och fosforavskiljningen i återskapade 
grunda våtmarker i odlingslandskapet på södra Öland beräknades. Examensarbetet 
presenterades i juni och slutredovisades till Vattenmyndigheten i december. 

 Pilotprojektet gav möjlighet att vidareutveckla vilken effekt mindre åtgärder i kanaler 
och diken skulle kunna. I rapporten presenteras ett antal åtgärder med utgångspunkt 
från olika förutsättningar på olika delar av Öland. Projektet slutrapporterades till 
Vattenmyndigheten i december. 

 
Aktiviteter 
På grund av pandemin har endast en aktivitet genomförts.  

 Webföreläsning med William Hogland för medlemmar och andra intresserade hölls 
den 3 december. Cirka 25 personer deltog. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roland Andersson Börje Ekstam Roland Engkvist 
Ersättare Ersättare Ledamot 
 
 
 
Björn Folkesson  Fredrik Fredriksson  Thomas Hagström 
Ledamot Ledamot  Ersättare 
 
 
 
Jan Herrmann   Michael Ingard Lars Karlsson  
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Ledamot, v. ordf. Ersättare  Kassör 
  
   
 
May-Britt Landin  Bertil Lundgren  Emil Petersson   
Ordförande Ersättare Ersättare  
 
 
 
Johan Sigvardsson Eva Öberg 
Ledamot Ersättare 



ÖLANDS VATTENRÅD EKONOMISK BERÄTTELSE FÖR 2020 

 

Vid årets ingång var föreningens behållning 

Företagskonto    407 321                                                     

Placeringskonto     112 960 

Totalt            520 281                                                                                              

Skulder                              ‐65 713                                                                  

………………………………………………………………………………… 

Behållning vid årets utgång                                                                                              

Företagskonto    589 738                                                    

Placeringskonto    112 960                            

Totalt            702 698                 

Skulder      ‐30 087                                                                 

Årets resultat    218 038 

………………………………………………………………………………. 

Intäkter       

Medlemsavgifter        4 500                                                               

Statligt/kommunalt bidrag     59 088                                                                      

Övriga bidrag    487 315               Totalt    550 903 

Kostnader 

Samordnare       ‐60 282                                                         

Föreningsmöten        ‐7 111                                                                

Allmänna sammankomster     ‐9 652                                                  

Projektkostnader                         ‐255 820     Totalt   ‐332 865 

Resultat 2020        Summa  218 038 

 

  

   

 



ÖLANDS VATTENRÅD EKONOMISK BERÄTTELSE FÖR 2019 

 

Vid årets ingång var föreningens behållning 

Företagskonto  123 130,32                                                        

Placeringskonto   112 960,91 

Totalt         236 091,23 

Fordran hos Vattenmyndigheten   10 000,00                                                                                               

Skulder                            -15 175,00                                                                    

………………………………………………………………………………… 

Behållning vid årets utgång                                                                                              

Företagskonto  407 321,73                                                       

Placeringskonto  112 960,91                             

Totalt         520 282,64                  

Skulder   -15 713,00                                                               

Avsatta medel    50 000,00 

Årets resultat  223 653,41 

………………………………………………………………………………. 

Intäkter    

Medlemsavgifter      8 800,00                                                               

Statligt/kommunalt bidrag    58 923,00                                                                  

Övriga bidrag  261 027,33              Totalt    328 750,33 

Kostnader 

Samordnare    -62 198,00                                                         

Föreningsmöten    -15 539,42                                                             

Allmänna sammankomster  -24 161,35                                                               

Annonsering    -11 576,00   Totalt   -105 96,92 
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Verksamhetsplan för Ölands Vattenråd 2021 

Vattenförvaltning 
Under 2021 ska vattenrådet svara på samrådet för nästa vattenförvaltningscykel. 

Samarbetet med hembygdsföreningarna med att namnge öländska vattendrag ska initieras. 
Det har blivit uppskjutet på grund av pandemin. 

Styrelsen ska i möjligaste besvara inkommande remisser och samråd och ska aktivt delta i 
samhällets vattenfrågor. 

Under året ska styrelsen diskutera prioriteringar för åtgärder och vattenarbetet. 

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 2021 samt i kartor över norra och södra 
Öland.  

En förenklad version av rapporten Små åtgärder – stor nytta ska tas fram för digital 
distribution till markägare och de som är intresserade av åtgärdsarbete. 

Samverkan 
Vattenrådet ska bjuda in och samverka med markägare som har gjort vattenvårdsåtgärder. 

Samarbetet i Ostkustens Vattensamling och kustvattenråden ska upprätthållas. 

Inbjudan till aktiviteter ska skickas till vattenråden på Smålandskusten. 

Vattenrådet ska samverka med Mörbylånga kommun i en vattenvårdsåtgärd i Näsby. LOVA-
ansökan är inskickad till Länsstyrelsen och samverka kring andra möjliga vattenvårdsprojekt 
för delfinansiering. 

Samverkan i arbetsgrupp för nitrat både genom Länsstyrelsen och andra nätverk. 
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Aktiviteter 
För att väcka intresse och sprida kunskap om vatten och åtgärder planeras följande 
aktiviteter under 2021: 

 Presentation av vattenrådets projekt 
o LONA förstudie 
o Examensarbete våtmarker i Mörbylånga kommun 
o Små åtgärder – stor nytta 

 Eventuell utdelning av vattenpriset   
 Höstbål för Östersjön, sista lördagen i augusti, 28/8. Samverkan med vattenråden 

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

hav att bada i? under hösten 
 Kunskapskväll under hösten  

 
 
Styrelsen 
Under 2021 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. 
 
 
 
 



BUDGET 2021 ÖLANDS VATTENRÅD
Budget

RÖRELSENS INTÄKTER MM

3900 Medlemsavgifter 9 000

3985 Erhållna statliga bidrag 33 000

3987 Erhållna kommunala bidrag 26 000

3988 övriga bidrag, sponsring 30 000

3989 Övriga bidrag 50 000

summa intäkter 148 000

RÖRELSENS KOSTNADER 

Styrelsens kostnader

4110 Kostnad samordnare -63 000

4111 Lokalkostnad -500

4112 Kostnad förtäring mm -500

4113 Resekostnader styrelse -1 000

4114 Kostn. Årsmöte, lokal,annons -5 000

4115 Kostn.årsmöte , förtäring mm -1 000

4116 Administrativa kostnader -900

4117 Övriga styrelsekostnader

summa kostnader -71 900

EXTERNA KOSTNADER

5010 Lokalkostnad, kunsk.höj. -1 000

5011 Övrig kostnad kunsk.höj. Inkl annonser -10 000

5020 Annonsering -5 000

5030 Kostnad extern representation -1 000

5040 Kostnad tillfälliga arrangemang -1 000

5041 Kostnad återkommande arrangemang -1 000

5050 Projektkostnader -150 000

summa externa kostn. -169 000

summa kostnader -240 900

budgeterad vinst/förlust -92 900

kontobehållning 20210101

affärskonto 589 738

placeringskonto 112 960
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