VARFÖR VATTENRÅD?

Fördelar med vattenråd:
• Helhetsperspektiv på vattenresurser
• Möjlighet för den som deltar att
påverka tidigt före beslut
• Bättre lokal förankring innan beslut
• Bättre förutsättningar att genomföra
åtgärder
• Aktörer och myndigheter lär av
varandra
• Förenklat samrådsförfarande
• Kunnigt vattenråd ger tyngd inför
beslut

KONTAKTUPPGIFTER
Ume- och Vindelälvens vattenråd
administreras av Lycksele kommun

UME- OCH
VINDELÄLVENS
VATTENRÅD

Kontaktperson: Ingela Forsgberg
Telefon: 0950-169 21
E-post: ingela.forsberg@lycksele.se
Styrgrupp:
Ingela Forsberg, Lycksele kommun
Dan Dalemalm, Umeälvens
Vattenregleringsföretag repr. också VVF
Ume/Vindeln /Vindelälven
David Berglund, Sveaskog (SCA, Holmen)
Stig Westbergh, restaurering , fiskpassager
Vindel/Umeälven/
Daniel Holmqvist, Vindelälvens Fiskeråd
Kristina Nilson, Skogsstyrelsen
Pär Holmström, Norra skogsägarna
Inger Edlund, LRF
Debora Jonsson, Storumans kommun
repr.också Ume/Vindelälven
Jan-Ola Wirth, Vindelns kommun
Andreas Unée, Lappland Goldminers AB
kan alternera med
Emma Rönnblom-Pärson, Boliden Mineral AB
Kjell-Ali Wallin, Vattenfall AB
Staffan Sjöström, Umeå kommun

Gör inflytande möjligt!

Nyttiga länkar:

Ume- och Vindelälvens vattenråd (VR)
www.vattenorganisationer.se/
- klicka Bottenviken - Ume- Vindelälvens VR

VISS-VattenInformationsSystemSverige
www.viss.lst.se/

Kom med och påverka!
Juli 2009

Vattenmyndigheten, Bottenviken
www.vattenmyndigheterna.se/
- klicka Bottenviken

VAD ÄR ETT
VATTENRÅD?
• En sammanslutning av vattenintressenter i ett vattenrådsområde

VAD SKA ETT VATTENRÅD
GÖRA?
Bidra till:

• Ett sätt att genom samverkan
möjliggöra inflytande i den nya
vattenförvaltningen

Kartläggning och analys

Organisation och arbetssätt

• att kunskap tillförs om utveckling av samhället
och verksamheter som påverkar vattnet

Vattenrådets sammansättning speglar lokala
behov och intressen. Det finns en styrgrupp
med en kontaktperson i varje vattenråd.
Formen är just nu nätverk.
Arbetssättet är öppet. Alla synpunkter ska få
komma fram både inom vattenrådet och till
länsstyrelsen.

• rättvisande beskrivning av vattnens status

Miljöövervakning
• förbättrade övervakningsprogram
• kompletterande övervakning

Geografisk indelning gjord
utifrån:
Kunskap om vattenresurserna, lämpligt
många berörda aktörer, länsstyrelsernas
önskemål, redan pågående samverkan
inom avrinningsområdet samt hänsyn
till internationellt samarbete

Ume- och
Vindelälvens
vattenrådsområde
(VRO 10 )

Åtgärdsprogram

HUR FÅ EFFEKTIVT
ARBETE?
• Gå i takt med vattenförvaltningens
6-årscykel
• Nära kontakt med länsstyrelsen
• Lyhörd och lära av varandra
• Välj viktigaste frågorna

Ekonomi
Ett bildat vattenråd kan
ansöka hos Vattenmyndigheten om ekonomiskt bidrag.
Pengarna är bl a till för möteskostnader och
ersättning till de ledamöter som företräder
idéella föreningar. Vattenråden beslutar själva
hur medlen ska användas.

Bli medlem

• realistiska åtgärdsförslag
• kostnadseffektiva lösningar
• vattenrådet kan medverka i genomförandet

Det kostar ingenting att vara medlem och du
bestämmer själv hur mycket du vill engagera
dig.

Kommunikation

Kommuner, organisationer, företag, enskilda
markägare m fl representeras av personer med
mandat från sin huvudman. Även privatpersoner
kan vara medlemmar.

• fånga upp kunskap, synpunkter och idéer
på det lokala planet
• sprida information
• vara kontaktlänk till länsstyrelsen

Det är enkelt att bli medlem. Anmäl dig med
namn och kontaktuppgifter till:
ingela.forsberg@lycksele.se eller på telefon
0950-169 21

