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Verksamhetsberättelse 2020 

Marströmmens vattenråd 

 

Styrelsen för Marströmmens vattenråd får härmed avge följande 

verksamhetsberättelse för 2020. 

Den 31 december 2020 var medlemsantalet 41. 

Styrelsen har under året bestått av 

      Ordinarie  Ersättare 

Ordförande      Karl-Erik Karlsson  

Kassör      Håkan Wärling  Anders Magnusson 

Sekreterare      Ylva Nilsson  Kalle Fredriksson 

Ledamot      Axel Karlsson  Per Frisk 

Ledamot      Katarina Skoglycka  Johan Dagnäs 

Ledamot      Bodil Liedberg Jönsson Anders Fröberg 

Ledamot      Mariann Teurnell Söderlund Peter Nolin 

 

Revisorer 

Ordinarie  Ersättare 

Bengt Larsson Sonja Hedman Folke 

Kaj Lindholm 

 

Valberedning 

Björn Holm 

Fredrik Pettersson 

Per-Gunnar Solberg 

 

Styrelsemöten 

Under 2020 har det varit 4 protokollförda styrelsemöten, utöver årsmötet. Dessa har 

hållits till större delen på nätet för att anpassa oss till pandemin. 

Det har även hållits 7 projektmöten där det förts minnesanteckningar.  

Under året har projektsamordnaren Ulf Hultqvist kallat till genomgång varje vecka 

(med uppehåll sommar och jul) där ordförande och sekreterare från respektive 

vattenråd deltagit.  

Vi har inte haft några gemensamma möten med Viråns och Oskarshamnbygdens 

vattenråd men ordförande har varit inbjuden till samtliga möten och deltagit i två. 

Bodil Liedberg Jönsson är dessutom invald i båda vattenråden. 
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Aktiviteter under 2020 

 

3/1 Besök i Imbramåla 

Urban Idberg visade sina vattendrag och en sänkt göl. Detta besök genererade till vad 

Länsstyrelsen säger är ett av länets för närvarande intressantaste projekt. 

Vecka 5 

27/1 Tog över budkavlen från Mönsterås 

27/1 Fotoutställning samt öppet möte i Mörtfors, 36 besökande 

30/1 Fotoutställning Ishult samt möte, 12 besökande 

31/1 Fotoutställning Oskarshamns bibliotek under en månad. 

3/2 Överlämnade budkavle till Västervik 

3/4 Visar sportfiskarna Imbramåla 

Olof från Sportfiskarna visades runt och förklarade att området har stor potential.  

5/4 Mörtfors laxtrappor 

Gunnar Lundin diskuterade möjliga lösningar och kostnader för hur trapporna skulle 

kunna avlägsnas/byggas om. 

7/4 Hjorted LRF besökte Götehults våtmark 

LRF-avdelningen bjöds på en rundtur där markägaren Eva Karlson informerade om 

allt från idé till färdig våtmark och efterföljande skötsel av våtmarken. 

24/4 Besök i Kråkemåla 

Besök hos Ingvar Wimmer gällande möjliga framtida projekt. 

1/5-1/6 Broar över Marströmmen 

Då gångbroarna över Marströmmen från Ölvedal till Ramnebo blivit en fara för 

vandrarna längs ostkustleden beslöt DNF att riva dessa. Detta gjordes gemensamt 

med vattenrådet under fem söndagar.  

4/6 Miljöpris från Centerpartiet i länet 

En trevlig kväll vid Käglan mottog både Marströmmen samt Viråns och 

Oskarshamnsbygdens vattenråd miljöpris för sitt arbete under de senaste åren. 

12/6 Vandring runt Plåttorpsjön 

Åtta platser besöktes under dagen runt den på 1800-talet sänkta sjön. Markägare, 

vattenrådet och Carl-Johan Månsson utbytte fakta och åsikter om förr, nu och 

framtiden gällande denna sänkta sjö. 

16/6 Besök vid Botorpegöl  

För att ta fram en handlingsplan träffades Sveaskog, Västervik kommun och 

vattenrådet för att på plats bilda sig en uppfattning om möjligheter med denna göl. 
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24/6 Inmätning höjder Plåttorsjön 

Företagaren Peter Nilsson från Mark&Mät kartlade höjderna runt den sänkta sjön 

vilket gav både intressanta och oväntade data. 

4/9 Återbesök Kråkemåla 

För att få en större och bättre bild över området gjordes ett nytt besök med start i byn 

Kråkemåla och ut till havet.  

16/9 Kalmarsundskommissionens kustmiljöturné 

En rundtur som började i Fliseryd där Sveaskog visade dikesproppar vidare till 

Stensjöbys kulturreservat och sedan Oskarshamn där projekt Snötippen visades. 

Därefter avslutning på Storskogen där Bodil Liedberg Jönsson visade upplaget efter 

hamnsaneringen. 

26/10 Besök i Laxemar 

Markägaren Fredrik Pettersson och Kalle Fredriksson från OKG visade upp planerad 

våtmark, ett projekt som vattenrådet försöker skaka nytt liv i.  

21/11 Idébeskrivning ”Slingan” 

Rundtur där markägarna som berörs om det blir en fortsättning på denna projektidé 

informerades och fick ge sin syn på detta projekt. 

29/11 Besök vid Karlshammar med Jakob Wegelius 

Detta besök var en del av framtagandet av illustration över hur en ombyggnad av 

Mörtfors laxtrappor kan se ut.  

11/12 Besök vid Sarvgölen 

Markägaren Mats Dunsäter visade området runt gölen och delgav sina idéer till 

vattenrådet om vattenåtgärder.  

 

Slutord 

På i princip samtliga av dessa aktiviteter har ordförande Kalle Karlsson, sekreterare 

Ylva Nilsson och projektsamordnare Ulf Hultqvist deltagit. 

Pandemin har tyvärr gjort att större arrangemang inte kunnat genomföras.   

 

Ölvedal den 8 februari 2021 

Ordförande  _______Karl-Erik Karlsson___________ 

  Kalle i Ölvedal 


