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Agenda Närvarande
•10:00 Presentationsrunda – Anna Thore

•10:05 Kort uppdatering: Handlingsplaner samt
remiss Övergödningsutredningen

•10:10 Studieresa till Gotland Roger Gustavsson

•10:20 LEVA-projektet i Kalmar län, resultat hittills
Jan Vågesjö

•10:30 Diskussion: Kontraproduktiva regler

•11:50 Bensträckare

•11:00 LifeCarpeWater – Tobias Facchini

•11:10 Ansökningar 2021 – Öppet för nya partners!

- Waterman – Tobias 

- Baltic Sea Feed – Susanna

- Andra idéer

- Fortsättning på LEVA – nytt
kommunövergripande projekt? Susanna/Janne

•11:40 Information från vattenråden Renate Foks

•11:50 Övriga frågor
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Åsa Felix Everbrandt Mörbylånga

Staffan Åsén Mörbylånga

Kjell-Åke Larsson Västervik

Gun Lindberg Västervik

Tobias Facchini Regionen

Catherine Legrand LNU

Håkan Lundgren LRF

Renate Foks Vattenråden

Jan Vågesjö LEVA, LRF

Henrik Nilsson Bokor Torsås

Hanna Gustafsson Torsås
Irene Bohman Vattenmyndigheten
Carina Pålsson Länsstyrelsen
Johanna Eriksson Kalmar
Anna Thore ordf. Kalmarsundskommissionen
Susanna Minnhagen samordnare 



Kort uppdatering: Handlingsplaner

2018 – Nicklas Zennström ”Race for the Baltic”

Mål: Alla kommuner tar fram en handlingsplan för övergödning

2019 – Konsult Alexander Eriksson tog fram en mall. 

Beräkningar på utsläpp och kvarvarande beting för alla 

kommuner gjordes med hjälp av Carina Pålsson från 

Vattenenheten

2020 – Kalmar och Västervik har färdigställt planer. Västerviks

är politiskt tagen och Kalmars på väg. Uppföljning med Race 

For the Baltic - gruppen i november

Status övriga kommuner??



Övergödningsutredningen:

Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-
utredningar/2020/02/sou-202010/

Kalmar, Västervik och Länsstyrelsen har svarat på remiss under 2020

Utredningen innehåller förslag på ändringar i miljöbalken:

1. Generellt undantag från strandskyddet för våtmarker och dammar 

som har anlagts eller restaurerats med huvudsakligt syfte att minska 

näringsbelastningen på den lokala vattenmiljön

2. Motsvarande undantag från biotopskyddet

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/02/sou-202010/


• Avskaffande av vissa absoluta krav vid hantering av utsläpp av 

övergödande ämnen. Som tex det om att utsläppet måste åtgärdas vid 

källan.

Även förslag på nya utredningar, som berör 

finansiering:



STUDIEBESÖK 
GOTLAND 
• 2 från LRF

• 4 från LST

• 3 från Kommunerna

• Vi möttes av LST 
Gotland och LRF mfl



STORA 
SKILLNADER 

MELLAN 
LÄNEN



Dammar, dämmen, bevattning dränering 
och dikesföretag. Viktiga frågor och mycket 
tid till funderingar läggs på detta. Vi för en 
ständig dialog med markägare och 
myndigheter. För att utbyta erfarenheter 
och skapa förståelse för våra olika roller 
bjöd LEVA och LRF in till studieresa. Totalt 
9 personer åkte den 6 oktober till Gotland 
för att se hur deras handlingsplan kring 
jordbrukets vatten fungerade. Känslan var 
att de kommit längre än oss i Kalmar län 
och har något lättare att anpassa 
åtgärderna och tar redan idag höjd för 
klimatförändringarna i snabb takt. Långa 
och många givande diskussioner på färjan 
hem om hur arbetet kan underlättas i 
framtiden inger hopp för alla inblandade i 
vårt län. 



INGEN ÖVERGÖDNING OCH 

LIVSMEDELSSTRATEGIEN



NYA MÅL
• Bidra till fler ansökningar från 

landsbygdsprogrammet (minst 5 
miljoner från miljöinvesteringar per 
år och ett ökat åtagande för 
miljöersättningar)

• Sprida arbetet till 5 eller fler 
avrinningsområden inom 
Kalmarsundskommisionen

• Påbörjade åtgärder mot 
övergödning för totalt en halvmiljon 
finansierade genom LOVA i 
Kalmar, Mönsterås och 
Borgholmskommuner

• Stimulera till miljöanpassningar 
och underlätta åtgärder för 
minskad övergödning i samband 
med lantbrukens investeringar i 
dammar, bevattningssystem och 
dräneringssystem.



• Kommunikation med markägare

• Kommunikation med 
myndigheter

• Bevattning

• Återcirkulation av näring 

• Åtgärder LBP OCH LOVA

• dikesrensningar

• Dikesföretag som minivattenråd

• Torsbäcken och Storhagsdiket

• Gotlandsresan 

• BEAB nitrat i grundvattnet

• TRÄFFA OCH LÄRA KÄNNA!

• LYSSNA, LÄRA OCH PRATA!

• DET HAR VARIT BRÅTTOM!

• BRA ÅTGÄRDER TAR TID!



Diskussion: Kontraproduktiva regler?

Fosfordamm Våtmark

Bevattningsdamm
”Kombidamm” 

näringsretention/bevattning



Biotopskydd?

Ja, men på förslag att tas bort Ja, om < 1 ha eller speciell biotop

Nej, om syftet är enbart bevattning
??? Vad gäller för ”kombidammar”



Kombidamm vs bevattningsdamm:

• Flacka slänter

• Genomströmning åtminstone några 

månader om året

• Rening av vatten 

• LOVA-stöd + LBU miljöinvestering

• Maximal volym

• Inga krav på genomströmning

• Återvinning av dräneringsvatten

• Ej LOVA-stöd

• Ev. andra LBU-stöd, privat

En ”kombidamm” är en bevattningsdamm som designats för att även leverera 

ekosystemtjänster som vattenrening och högre naturvärden. 



Nackdelen – knepig handläggning!

• Syften är flera och avvägs mot varandra

• Kombination av olika finansiering 

• Begrepp som ”genomströmning” är relativa (jmfr våtmarker)

• Även en djup bevattningsdamm renar vatten och får med tiden höga 

naturvärden

• En kombidamm kan eventuellt(?) beläggas med biotopskydd vilket 

eventuellt(?) kan begränsa användningen för bevattning.



Risk för eventuella(?) inskränkningar i bevattning 

påverkar lantbrukarens incitament att anlägga 

kombidammar i jordbrukslandskapet

Varför biotopskydd på något som ej fanns där 

förut?

Hur funkar handläggningen i praktiken, är det ens 

ett problem och hur definieras olika dammar?

Finns det intresse från KSKs styrgrupp att kontakta 

länsledningen för ett möte där bevattningsfrågan, 

biotopskydd, stöd, lagtolkningar och incitament 

diskuteras??



Bensträckare



Life Carpe Water



Ansökningar 2021 – Öppet för nya 
partners!

- Waterman – Tobias 

- Baltic Sea Feed – Susanna

- Andra idéer?

- Fortsättning på LEVA – nytt kommunövergripande projekt?
Susanna/Janne



TID ATT JOBBA 

PROAKTIVT

• PENGAR MÅSTE SÖKAS 

SENAST 31/1 OM DET SKA BLI 

FÖRLÄGNING 2022 OCH 

FRAMÅT 

• KSK(KALMARKOMMUN) SOM 

SÖKANDE

• LOVA KAN KOMBINERAS MED 

LIFE.

• MEDFINANSIERAR GÖR LRF 

OCH KOMMUNERNA.

• KOPIERA DET SOM VAR BRA MED 

FÖRRA ANSÖKAN.☺ MEN SÖKA 

PENGAR VIA LOVA

Finns det vilja från KSK och LRF att fortsätta LEVA?



Vattenråden 

www.vattenråd.se



Vad gör vattenråden?

- Delta i samråd

- Ta fram kunskapsunderlag, 

studier, utredningar

- Informera allmänheten och 

skolor

- Planera och genomföra 

åtgärder

- Recipientkontroll (Alsterån, 

Emån)



Senaste året….

• Många vattenråd fick flytta, ställa in eller ha 

årsmötet / möten på distans

• Många tog tillfälle att söka extra bidrag (HaV) 

genom vattenmyndigheten

• Flertal har sökt och fått egna LONA och LOVA 

projekt

• Vattenråd som saknade hemsida har nu en 

hemsida på vattenråd.se



Hjärteslanten från 
Sparbanksstiftelsen Öland



Genomförde Höstbål i augusti med 
Ola Sennefjord som föreläsare och 
inspiratör. 

Våtmarkrestaurering var på gång 
men försenades

Bruatorpsån, Grisbäcken, 

Brömsebäcken 



Hagbyåns Halltorpsåns vattenråd 

Ljungbyåns Vattenråd

Projekt Levande Vattendrag:

• Flera restaureringsinsatser 2018-2019. Uppföljning 

strömstareholkar och restaurerade strömsträckor. Succé!

• Ringer på vattnet: 2020 restaurerades flera nya sträckor 

på initiativ av markägare och länsstyrelsen!

• Oktober 2019, restaurering Källängen Ljungbyån -

direktsändning P1 Naturmorgon

• Pågående åtgärder: öka död ved i svämområden, främja 

insektsmiljöer. 

• Studiebesök / annan guidning planeras 2021. 



Norra Möre Vattenråd

Vattenrådet med många bäckar små….

• Projekt samverkan med LNU och SVOIF om 

Norra Dragsviken (2 workshops)

• Utredning våtmark i Rockneby

• Samverkan med LEVA projektet



2 gemensamma projekt startades:

Vattenråd för renare Österjön (HaV och LONA)

• Information och utbildningsinsatser, markägare, 

allmän, skolor

• Ta fram åtgärdsplaner per avrinningsområde

Rädda och vårda våra vikar (HaV)

• Kunskapsunderlag, utbildningar

• Lokala naturvårdsplaner kustvikar

Hagbyån-halltorpsåns, 

Ljungbyån och 

Norra Möre vattenråd



Alsteråns Vattenråd

 Delaktiga Grip on LIFE IP

- Plan på allmänt möte om vattenhållande 

åtgärder i skog under året (osäkerhet 

corona)

 Delaktiga Life Connects – ev. möte 

 Kommunmöte med 4 kommuner i avro. 

planeras

 Projekt biologisk återställning 

Badebodaån – planeras

 Arbogadammen –ärendet bevakas



På gång hos 

Emåförbundet 

hösten 2020



Invigning av en av Sveriges största faunapassager vid Karlshammar

Emåförbundet har ansvarat 
för design och byggledning 
av ny faunapassage på 
uppdrag av ägaren Södra 
Cell Mönsterås. 

Nu hoppas vi på ett rejält 
lyft för fiskvandringen i 
Emån!



Avsänkning och restaurering av Åby kvarndamm i Fliseryd

Emåförbundet 
har ansvarat för 
projektet på 
uppdrag av 
Mönsterås 
kommun.



Temadagar med skolelever i avrinningsområdet

Här med fokus på vattenhushållning 
och fiskvandring tillsammans med 
elever från Mönsterås



Samverkan med kommuner i sk vattengrupper

Just nu pågår arbete inom:

- VA-planering

- Dagvattenplanering

- Vattendragsrestaurering

- Utepedagogik m.m.

I Oskarshamns kommun är 

förarbetet igång inför en 

etablering av stadsnära 

vattenpark längs 

Döderhultsbäcken.



Övrigt:

Samarbetsprojekt med Alsteråns vattenråd

Samarbetsprojekt med Virån- och Oskarshamnsbygdens vattenråd

Samarbetsprojekt med Marströmmens vattenråd

Kalkeffektuppföljning åt ett antal kommuner i aro.

Projektering och anläggning av våtmarker i Högsby

Uppdatering av webtjänster på emån.se avseende flödesdata

Vattendragsrestaurering i Emåns huvudfåra vid Grönskogs gård

M.m.



Marströmmens vattenråd

Viråns och Oskarshamnsbygdens

vattenråd



Färdiga projekt

✓Götehults gård har anlagt en 

våtmark och fosforfälla på en 

gammal åker

✓Uppströms Djupeträsk grävdes 

en sidovåtmark som gynnar 

djur- och växtliv

✓Kvarnemålas våtmark, med 

avrinning i skogsmark, 

utformades naturskönt

✓Röjning vid Sörgårdsgärde ger 

gäddorna nya lekplatser i 

befintlig våtmark och fåglarna 

en lokal att häcka i/vid

✓Omlöp vid Sörgårdsgärde för 

underlättad fiskvandring

Foto: omlöpet vid Sörgårdsgärde vid vårflöde



Projekt i olika miljöer och stadier

Imbramåla göl

Finngölen I och II

Sarvgölen

Mörtfors laxtrappor

Kulltorp kvarn

Plåttorpesjön

Götehultströmmen

Laxemar I och II

Botorpegöl

Snötippen

Målsjön

Döderhultsbäcken

Rostorp Mjölängen

Applerumeån/Kvast

mossens 

kombiterminal



Aktuellt
• Effekterna av arbetet vi lägger på våtmarkssamordning, finansierat via 

LONA, är mycket stora. För att upprätthålla aktivitetsnivån är behovet av 

fortsatt finansiering stort!

• Vi har sökt stöd från LOVA för tre stora projekt och från HaV för fem mindre 

projekt.

• Ett antal intresseanmälningar är inlämnade kring vilka dialog med LST pågår.

• Vi ska delta i en gränsöverskridande workshop – inom Umbrella Project –

anordnad av Interreg South Baltic tillsammans med Region Kalmar.

• Via våtmarkssamordnaren, och dennes roll som vattenombud i 

förtroenderådet för Mönsterås SBO, ska vi försöka nå ut till fler markägare 

inom Södra.

• Vi avser söka extra bidrag för samråd om vattenförvaltning.



Tjust och Botorpströmmen

Tjust Vatteråd

• Åtgärdsarbete i olika vattendrag, främst i 
Örserumsån. 

• Informationsinsatser till enskilda markägare.
• Projekt med Gymnasielever och två skolor i 

Kaliningrad

Botorpströmmens Vattenråd

Yxern i fokus, deltagit i
• arbetsgrupp
• större informationsmöte (med 

Coronarestriktioner) totalt ca 50-60 deltagare



Övriga frågor:

• WSPs uppdrag av HaV att utreda hur ett handelssystem kring kväve och fosfor
skulle kunna fungera för länderna runt Östersjön. 


