
 

Verksamhetsberättelse 2021 
Ölands Vattenråd 
 
Datum                                                             1 (2) 

2022-03-15  
 

   
 
 
 
Verksamhetsberättelse för Ölands Vattenråd 2021 
 
Under året har 72 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, Michael Ingard, Tobias 
Knutsson, 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. 
 
Åtta styrelsemöten har hållits, ett ordinarie årsmöte samt tre temamöten kring nitrat, 
vattenförvaltningen och vision och strategi. Alla styrelsemöten har varit öppna för 
medlemmar. 
 
Vattenförvaltning 
Styrelsen har under året besvarat samrådet angående vattenförvaltningens förvaltningscykel 
2021-2027.  

 
Samråd om bevattningsdamm i Räpplinge och åtgärd i Vedby- Vedborm träsk samt en 
omarbetad åtgärd i Runsberga mosse har besvarats. 
 
En skrivelse angående nitrat i ytvatten har skickats till kommunerna och det kommunala VA-
bolaget Borgholm Energi AB. 
 
Yttranden och skrivelser har publicerats på hemsidan.  
 
Information 
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 2021 samt i kartor över norra och södra Öland.  
 
Alla företag och organisationer som stöder vattenrådets arbete finns publicerade på 
hemsidan. 
 
  



 Verksamhetsberättelse 2021 
Ölands Vattenråd 
                                                            2 (2) 

  
 

   
 

Samverkan 
 
Informationsutbyte om aktiviteter, nyhetsbrev, med mera, har skickats mellan vattenråden i 
Torsås, Kalmar, Mönsterås, Oskarshamn och Västervik.  
 
Projekt 
Beslut om samverkan och medfinansiering av Sportfiskarnas LONA-projekt Ölands vatten 
2.0. 
 
Aktiviteter 
På grund av pandemin har endast en aktivitet genomförts. 

 Höstbålet den 28 augusti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roland Andersson Börje Ekstam Roland Engkvist 
Ersättare Ersättare Ledamot 
 
 
 
Björn Folkesson  Fredrik Fredriksson  Jan Herrmann   
Ledamot Ledamot  Ledamot, v. ordf. 
 
 
 
Michael Ingard Lars Karlsson Tobias Knutsson 
Ersättare Kassör Ersättare 
  
   
 
May-Britt Landin  Bertil Lundgren  Emil Petersson   
Ordförande Ersättare Ersättare  
 
 
 
Johan Sigvardsson Eva Öberg 
Ledamot Ersättare 





 

Verksamhetsplan 2022 
Ölands Vattenråd 
 
Datum                                                             1 (2) 

2022-03-15  
 

   
 
Verksamhetsplan för Ölands Vattenråd 2022 
 
 
Vattenförvaltning 
Samarbetet med hembygdsföreningarna med att namnge öländska vattendrag ska initieras. 
Det har blivit uppskjutet på grund av pandemin. 
 
Styrelsen ska i möjligaste mån 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 2022 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. 
 
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 2022: 

 Arrangera övergödningsforum Övergödning och klimatförändringar. Vill vi ha ett 
hav att bada i? under våren 

 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, 27/8. Samverkan med vattenråden 

på Smålandskusten. 
 Kunskapskväll under hösten  

 
 
Styrelsen 
Under 2022 planerar styrelsen att sammanträda minst 3 gånger.  
 
Styrelsen ska försöka genomföra ett studiebesök till avsaltningsverket i Mörbylånga och 
avloppsdammarna i Böda samt ett möte med SGU för mer detaljerad kunskap kring 
radarflygningarna och dess tillämpningar. 
 
 
 
 



ÖLANDS VATTENRÅDS VISION, MISSION OCH MÅL 

workshop 2021-11-15 
 

Vision 
Samverkan för Ölands vatten – kvalitet, mängd och biologi. 
 
Ölands vatten i naturlig balans för framtida generationer. 
 
Vatten för allt och alla – prata samma språk. 
 

Mission 
Via kunskap och dialog utveckla medborgarnas medvetenhet om vattnets värden. 
 
Väcka frågor, påtala problem och informera. Pådrivande för att hitta lösningar. Påverka 
myndigheter. Hands on – vi är på plats. Beställa och samlakunskap för att få verkstad. 
Runda bords-samtal och dubbelriktad dialog. 
 
Vattenrådet ska genom kunskap påverka och samarbeta med alla (som bor, besöker och 
verkar) på Öland. 
Lagring av vatten på och under jord. Få folk engagerade i att vatten inte är en oändlig resurs. 
 

Mål 
• Önskelista/Prioriteringsförslag för årsmöten. 
• Balanserad gödsling. 
• Behovsprövad vattenleverans. 
• Mätbart öka grundvattennivån. 
• Använd vatten av olika kvalitet till olika ändamål. 
• Reducera näringshalterna. / Minska gödande ämnen i dricksvattnet. 
• Säkerställa dricksvatten av god kvalitet 
• Öka medvetenheten kring Ölands vattenresurser. 
• Livskraftigt fiskbestånd på hela Öland. 
• Hålla kvar vatten, med vattensamlingar. 
• God ekologisk och kemisk status. 
• Jobba för miljökvalitetsnormerna. 
• Inkludera alla avrinningsområden även de som inte är upptagna i vattenförvaltningen. 
• Mer publika arrangemang i syfte att engagera fler människor i vattenfrågor. 
• Ökad kunskap om om biologin i vatten. 
• Bevara artrikedomen i unika öländska våta miljöer. 
• Korta kretslopp mellan stad och land. 

  



Hur når vi målen? 
• Vattenrådet ska kunna bekosta analyser av vattnet i så många enskilda brunnar 

som möjligt för att kartlägga nitratproblematiken. 
• Förändra regelverket för att gynna och underlätta för jordbruksföretagen att ställa 

om för mindre diffus utlakning. 
• Få kommunen mer intresserad av lantbruksföretagen för att få in lantbruken i 

kommunens näringslivsplaner. 
• påverka EU:s jordbrukspolitik för att få till stånd särskilda regler för 

landskapsspecifikt brukande. 
•  Öka grundvattennivån: ta kontakt med SGU för att få kunskap om var 

grundvatten finns och om möjligt flytta uttag (?) dit. 
• Hjälpa till med att återskapa och skapa våtmarker. 
• Kunskapskvällar om Ölands vattenresurser. 
• Lyfta problem och lösning och skapa opinion. 
• Samsyn tillsammans. 
• Starta och stödja projekt. 
• Kommunikation – ökad kunskap genom seminarier, m.m. 
• Samverkan, t.ex. Lindbykanalen. 
• Vara konkret och lokal. 
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