
Protokoll styrgrupp VRO 10 9okt 2012 i Granö 
 
Deltagarelista: 
Greger Jonsson Lycksele kommun 
Inger Edlund  LRF 
Pär Holmström Norra 
Daniel Holmqvist Ume/Vindelälvens Fiskeråd: Mötessekreterare 
Hans-Erik Johansson Lst Västerbotten 
Fredrik Sjunnesson Lst Västerbotten 
Dan Dalemalm UVF 
Åsa Widén  Samverkansgruppen 3 regleringsmagasin 
 
 

- Greger Jonsson gick igenom föregående protokoll 
- Greger Jonsson redogjorde för föreslagen dagordning vilken även godkändes 
- Beslutades att uppdra Greger att kontakta berörda kommuner i VROt angående dess 

medverkan (Umeå, Vännäs, Vindeln, Lycksele, Storuman och Sorsele kommuner) 
- Genomgång av deltagande organisationers verksamhet under det gångna året: 

UVF; dammförstärkningar har genomförts vid dammarna i Umeälven vid Storuman, 
Gardiken och Överuman 
Norra; studiematerialet för lärare till ”Skogens vatten” har reviderats och studiecirklar 
kommer att startas under våren. VROt stöttar cirklarna genom marknadsföring av 
dessa när det blir aktuellt. 
Fiskerådet; återställningar efter flottning i Vindelälvens huvudfåra och sidovattendrag 
har genomförts under sommaren/hösten, dessutom har en rad åtgärder genomförts vid 
Stornorrfors för att underlätta fiskuppvandringen förbi dammen. 
Lycksele kommun; kommunen har för avsikt att söka medel för åtgärder i Storbäcken 
och Lycksbäcken. Vidare har kommunen fiskat fisk för Hg-analys under sommaren. 

- Hans-Erik Johansson redogjorde för genomförd studieresa för Skellefteälvens, 
Luleälvens och Ume/Vindelälvens VRO i syfte att titta på möjliga och genomförda 
åtgärder i KMV-vatten. Exkursionen upplevdes som mycket välplanerad och lyckad 
enligt deltagarna. 

- Greger Jonsson redogjorde för planer att starta upp motsvarande nätverk för 
Tuggenmagasinen och uppströms liknande den samverkan som finns nedströms 
Tuggendammen. 

- Greger Jonsson redogjorde för det planerade gruvseminariet i Lycksele den 31 okt. 
Beslutades uppdra Greger att undersöka möjligheter till ytterliggare annonsering i 
lokala annonsblad.  

- Diskuterades möjligheter till exkursion nästa år till Hjuksån, Vindelälven i syfte att 
studera åtgärdade lekområden 

- Hans-Erik Johansson presenterade Vattenmyndighetens pågående arbete (bilaga 1) 
- Fredrik Sjunnesson presenterade pågående arbete med att kartlägga kvicksilverhalter 

och cesium-halter i länets sjöar och vattendrag (bilaga 2) 
- Mötet avslutades med en liten exkursion till Kvarnbäcken vid Granö där Åsa Widén 

visade på potentiella åtgärder i KMV-vatten samt tillhörande sidovattendrag. 
 

 
 

  


