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Verksamhetsberättelse för Ölands vattenråd 2012 
 
Styrelsen har bestått av Bo Hagström, Ordf., Michael Ingard, kassör, Börje Ekstam,  
Björn Folkesson, Fredrik Fredriksson, Stefan Nilsson, Johan Sigvardsson. 
Adjungerade ersättare har Bo Eriksson, Lars Karlsson, May-Britt Landin v. ordf., 
Jörgen Ljungholm, Emil Petersson och Jan-Erik Larsson. Samordnare Kristin 
Bertilius har varit adjungerad sekreterare på föreningens möten. Ledamöterna 
representerar markägare, lantbrukare, naturskyddsförening, fiskevattenägare, 
yrkesfiskare, sportfiskare, kommun, teknisk förvaltning och campingnäring. 
 
Nyhetsbrevet har utkommit med tre nummer i januari, juni och december. De har 
också publicerats på hemsidan. 
 
Hemsidan har hållits aktuell med fokus på vattenrådets aktiviteter och annan 
information som rör Ölands vatten. 
 
Följande aktiviteter har genomförts under 2012: 

 FN:s Internationella vattendag, den 22 mars, uppmärksammades med en 
skrivelse om POEA. 

 Höstbål för Östersjön, sista lördagen i augusti. Det tändes bål i sex 
hamnar: Gräsgård, Degerhamn, Stora Rör, Kårehamn, Sandvik och Böda 
och sammanlagt c:a 300 personer besökte evenemanget.  

 Tillsammans med Ölands Trolling och sportfiskeklubb hölls ett evenemang 
invid Silverbäcken för att diskutera fiskevårdsåtgärder med fokus på öring.  

 En utflykt till restaurerade våtmarker planerades, men flödena var mycket 
låga under senhösten och utflykten sköts upp till våren 2013. 

 
Leaderprojektet Ostkustens vattensamling har startat. Styrelsen har arbetat fram tre 
lokaler som kan vara lämpliga för åtgärd och träffat projektledaren för att informera 
om de prioriterade projekten. Inledande diskussion och fältbesök med markägare och 
fiskevårdsexperter har genomförts på två av lokalerna. De tre föreslagna projekten är 
Parboäng: förbättring av våtmark för vårlekande fisk och näringsretention, Beteby: 
borttagning av vandringshinder och förbättringar för vårlekande fisk, Arbelunda: 
förbättring av våtmark för fisklek och magasinering. 
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Styrelsen har påbörjat arbetet med översynen av de fastställda 
miljökvalitetsnormerna för Ölands vatten med hjälp av Lars Kylefors. Delar av 
styrelsen har deltagit i en utbildningsdag anordnad av Länsstyrelsen i Kalmar län. 
Bakgrundsmaterialet som delades ut kan användas i det fortsatta arbetet med att 
förbättra miljökvalitetsnormer och utpekande av vattenförekomster till nästa 
förvaltningscykel. 
 
Den 29 november deltog ordförande och samordnare i en regional vattenrådsdag i 
Alvesta. I mötet deltog vattenråd från hela distriktet för att utbyta erfarenheter och 
diskutera vattenrådens utmaningar. 
 
Vattenrådet har annonserat i material som campingar inom organisationen Camping 
Öland delar ut vid incheckning under 2012 samt i kartor över norra och södra Öland.  
 
Under 2012 har styrelsen haft sju sammanträden och kallat till två årsmöten ett 
ordinarie och ett extra årsmöte.  
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Verksamhetsplan för Ölands vattenråd 2013 
 
För att informera och nå ut med sitt arbete kommer ett nyhetsbrev med minst 2 utskick ingå i 
medlemsavgiften. Nyhetsbrevet kommer att skickas per e-post i första hand och i 
pappersform till de som önskar. 
 
För att väcka intresse och sprida kunskap om vatten och åtgärder planeras följande 
aktiviteter under 2013: 

 Utgivning av informationsblad. 
 Den internationella vattendagen 22 mars ska uppmärksammas med en 

debattartikel. 
 Ölands vatten ska uppmärksammas i maj med aktiviteter för skolor.  
 Utflykt till exempel på våtmark där åtgärd har genomförts med fokus på 

utformning och funktion. 
 Höstbål för Östersjön, sista lördagen i augusti, 31/8. Höstbålet 2012 deltog sex 

hamnar och besöktes sammanlagt av c:a 300 personer. Målet för 2013 är 
10 höstbål i samarbete med lokala entreprenörer och föreningar runt Ölands kust. 

 
Leaderprojektet Ostkustens vattensamling ska genomföra nödvändiga undersökningar och 
tillståndsansökningar för de tre prioriterade åtgärderna. Projektledaren ska ge löpande 
information till styrelsen hur arbetet fortskrider. Projektet slutförs under 2013. 
 
Vattenmyndighetens cykler och fastställda normer behöver gås igenom. Representanter för 
vattenrådet ska delta i Vattenmyndighetens samråd den 13 mars som anordnas genom 
Ostkustens vattensamling där även en presentation om vattenrådet ska göras. Under 2013 
ska styrelsen meddela felaktigheter och justeringar i normerna till Vattenmyndigheten.  
 
Påbörja arbetet med att bygga upp en Vattenbank på vattenrådets hemsida och i övrigt hålla 
hemsidan aktuell med information om vattenrådets aktiviteter och annan information som rör 
Ölands vatten. 
 
För att bibehålla och öka antalet medlemmar ska ansträngningar göras för att informera och 
genomföra presentationer om föreningen. De största, vattenkrävande verksamheterna i 
Borgholms och Mörbylånga kommuner ska kontaktas för att erbjudas medlemskap mot att de 
fritt får marknadsföra sig med vattenrådets logga. 
 
Vattenrådet har fått kostnadsfri annonsplats i material som campingar inom organisationen 
Camping Öland delar ut vid incheckning under 2013 samt i kartor över norra och södra 
Öland.  
 
Vattenrådet ska också annonsera i ”Natur och kultur” som ges ut av Ölands 
Naturskyddförening. 
 
Under 2012 planerar styrelsen att sammanträda minst 3 gånger. 
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Ordinarie ledamöter: May-Britt Landin    
              Jan Herrman 
              Björn Folkesson  
                                  Fredrik Fredriksson 
                                  Michael Ingard 
                                  Johan Sigvardsson 
                                  Stefan Nilsson 
 
Ersättare:              Bo Hagström    
                                  Lars Karlsson 
                                  Bo Eriksson 
              Emil Petersson 
              Jan-Erik Larsson     
              Bertil Lundgren 
              Börje Ekstam 
 
 
Ordförande:                May-Britt Landin 
Vice ordf:                    Bo Hagström 
 
 
 
 
Förslag till ny valberedning önskas Sune och K-G önskar inte bli omvalda. 
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