
Protokoll möte Styrgrupp VRO10, Lycksele, 2012-04-24 

Deltagare: 
Ewa Wiberg  Naturskyddsföreningen 
Åsa Widén  Samverkansgruppen 3 regleringsmagasin 
Pär Holmström Norra Skogsägarna 
Dan Dalemalm Umeälvens Vattenregleringsföretag 
Greger Jonsson Lycksele kommun 
Marie Persson  Stoppa gruvan i Rönnbäck i Björkvattsdalen 
 
Greger öppnar mötet. 
Till mötessekreterare valdes Dan Dalemalm. 
 
Norra Skogsägarna kommer att genomföra en utbildningsdag gällande ”Blå målklassning” enligt 
Världsnaturfondens benämning. Norra Skogsägarna kollar om det kan tänkas vara öppet för alla 
intresserade och inte bara internt. I slutet av maj eller början av juni kommer även en utbildning om 
hur man anlägger lekbotten i vattendrag att hållas. 
 
Lycksele kommun: Fokuserar arbetet på Örån så Vindel/Umeälven ligger lågt. 
Vindelns kommun: Restaureringar inom Vindelälvsprojektet. 
 
Samverkansgruppen 3 regleringsmagasin (hädanefter benämnt 3R) inventerar biflöden och 
biotopkarterar. I biotopkarteringen kommer man även att titta speciellt på god ekologisk potential. 
Elfiske kommer att utföras inom de tio största vattendragen i deras verksamhetsområde. 
Vattennivåer inom verkssamhetsområdet kommer att utvärderas med avseende på öring och harr. 
I av 3R utförda intervjuer med fiskefolk i området har man lokaliserat 3-4 lekplatser som man ska 
titta närmare på. Roland Jansson, SLU, kommer att kartera finjordar. Allt ovanstående ger ett förslag 
till handlingsplan för 3R inför 2013. 3R och Vattenfall har gemensam kontakt med 
Naturskyddsföreningen vilket fungerar bra. Det ska dock undersökas om en speciell direktkontakt 
mellan 3R och Naturskyddsföreningen ska tas fram. 3R har fått bidrag av Statkraft till allmänna 
trivselåtgärder i verksamhetsområdet, bryggor etc. 
 
Undertecknad informerar kort om vilken verksamhet UVF planerar under året. 
Dammsäkerhetshöjande åtgärder på bl.a. Storumans och Överumans regleringsdammar planeras. 
 
Ersättning, både dagersättning och färdersättning, till ideellt deltagande i Vattenrådet kollas av 
Greger. Kollas även mot LRF som tillämpar en sådan lösning där man kallar det 
utbildningsstipendium. 
 
Marie Persson från nätverket/grupperingen ”Stoppa gruvan i Rönnbäck i Björkvattsdalen” informerar 
om deras arbete och om hur gruvbolaget i fråga arbetar. 
Mötet är överens om att det vore intressant att anordna någon form av seminarium om gruvor och 
gruvverksamhet likt det som genomfördes i Vindeln gällande Vattenkraft. Marie och Greger jobbar 
vidare och tar hjälp av Åsa som letar bra kontakter att ta hjälp av. Ort, tid och plats blir senare frågor. 
Förhoppningsvis kan en träff med Länsstyrelsen ordnas under maj månad. 
 
Nästa möte blir i Granö 18 september 2012. Mötet kommer att innefatta en kortare exkursion. Åsa 
hanterar det praktiska. 
 
Vid protokollet 
Dan Dalemalm 


