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2012-06-08    Till : Styrgruppen: VRO 10 

Styrgruppsmöte (telefon) för VR 10, onsdag den 20/6 2012 

Tid: 13.30-14.30 

Ring: 08-34 54 90  

Möteskod: 52 40 29 

 

Närvarande 

Greger Jonsson 

Per Holmström, Norra Skogsägarna 
Krister Fjällstedt, Lapland Goldminers 
Minna Brodin, Länsstyrelsen Norrbotten-Vattenmyndigheten 
Jonas Svensson, Umeå kommun 
Dan Danemalm, Umeälvens Vattenregleringsföretag 
Hans-Erik Johansson, Länsstyrelsen 
Kristina Nilsson, Skogsstyrelsen 
Inger Edlund, LRF 
Rune Sjöström, Vindelns kommun 
Daniel Holmqvist, Vindelälvens Fiskeråd 
Deborah Jonsson, Storumans kommun 
 

- Val av sekreterare för minnesanteckningar 

- God ekologisk potential-Hur går vi vidare i Umeälven 

Minna Brodin berättar ger en lägesbeskrivning avseende Kraftigt Modifierade Vatten.  
Bakgrund:  
KMV-är vattendrag med stora fysiska förändringar där den ekologiska karaktären förändrats-mest 
kraftverkspåverkade vattendrag. Alla rimliga åtgärder ska utföras så långt det är möjligt för att 
uppnå God Ekologisk Potential.I t ex Umeälven finns 53 vattenförekomster som är klassade som 
KMV. I hela Vattenmyndighetens område är det ca 100 vattenförekomster så Umeälven är en stor 
del. I nuläget är samtliga dessa 53 klassade som MEP (måttlig ekologisk potential).  

Nuvarande tidscykel går till 2015- när det var tänkt att arbetet skulle vara färdigt, och kommande 
cykel går till 2021. Fram till dess avser man kunna ha ett åtgärdsförslag i avsikt att kunna höja 
klassningen. Det finns en generell tidsfrist till 2021 avseende GEP. 
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Pär Holmström: Ser gärna att skogbolagen/skogsstyrelsen tar itu bland annat med erosionsproblem 
eftersom problemen i KMV-klassade vatten kommer att innebära kostnader för skogsägare. Tre-
magasinsgruppen inventerar nu bl a erosionspunkter och vattendrag i området. 

Hans-Erik Johansson: Det finns förslag att ta fram en gemensam mall för bedömning av 
vattendrag och åtgärder.   

Minna: Ett bra arbete har påbörjats i ”tre vattenmagasin” och resultatet från detta projekt kommer 
att kunna nyttjas i övriga magasin. Under hösten planeras en gemensam bussresa med 
representanter från kraftverk, länsstyrelse, ortsbefolkning där ma tittar på problem och 
möjligheter. Planerade datum är 26-27 september. Vattenmyndigheten kommer preliminärt att 
finansiera detta studiebesök. Det planeras även under hösten ett möte med allmänheten längs 
älvdalarna för att samla in deras erfarenheter. 

Informationsrunda 

Lycksele: Provfiske av abborre för kvicksilver 
Storuman: Sanering planeras för Långvattnet under året . 

Vattenregleringsföretagen:  
Dammsäkerhetshöjande åtgärder kommer att genomföras i Storumans och Överumans damm 
 

Skogsägarna: Per Holmström meddelar att det planeras för målklassning av vatten genom 
utbildning inom Skogens Vatten, Västerbotten och Norrbotten 

LRF: En studiecirkel planeras och ligger några år bort. Försöker hålla kommungrupperna 
uppdaterad. 

Vindelns kommun: Erosionsproblem upplevs som stora och upplever att erosionen har lugnat sig 
påsenare år- och korttidsregleringen har tydligt ökat. Mycket årgårder som gjorts i Sornorrfors 
provkörs nu under året och ett studiebesök skulle vara värdefullt. 
 
Daniel Holmqvist, Vindelälvens Fiskeråd: Återställningar berör huvudfåran (Vännäs kmn) och 
sidovatten (Vormbäcken, Nackbäcken, Giertsbäcken). Det har gjorts åtgärder i torrfåran och ett 
fångstrapporteringssystem har initierats. Telemetristudier görs på fiskar och kontroller kommer att 
göras på trappans/smoltfällands funktion. 

Lapland Goldminers:  
Lönsamhetstudier Fäbodliden samt fortlöpande studier om Fäbodliden-området.  

Kristina Nilson: Håller på med två rådgivningsprojekt avseende vatten och skogsbruk samt 
avverkning inom Natura 2000-områden. Skogsdagen i år kommer att fokusera på vatten. 

Jonas Svensson, Umeå kommun : Arbete pågår med industriområden i Holmsund. 
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- Hans-Erik Johansson: Mellanår för vattenmyndigheten som jobbar i 6-årscykler. Till nästa år 
ska VISS vara klart tillsamman med vattenklassning. Jobbar för fullt med att få fram underlag 
och data. De har möjlighet att revidera vattenförekomster och hoppas få slutgiltigt förslag från 
SMHI väntas under hösten. Pågår kalkning (dock lite inom Ume/Vindelälven) samt 
elfiske/bottenfaunaprov i området.  
 

-  Vad vill Vi i styrgruppen göra med VRO 10 ? 

Senare tids styrgruppsmöten har kännetecknats av mycket lågt deltagande, och därför ser vi gärna 
en diskussion om framtida arbetsformer och uppgifter för detta VRO. Det är högt i tak, så fritt 
fram för förslag och synpunkter. 
 
Pär, Skogsägarna: Fiskutsättningar är folk delaktiga i. De vill veta mer om hur detta går till och det 
känns som det går över deras huvudena. Förslag: Studieresor etc för att väcka intresse.Ett problem 
är små resurser för Vattenrådet och lite medel att arbeta med.  

Inger Edlund: Man hinner inte vara med överallt och man sitter i många andra möten. Försöka 
hitta fler lokala grupper som kan starta verksamhet. 
 

- Information om planerat seminarium: Gruvnäring och Miljö  
Ett samarbete planeras med Skellefteå kommun, Bo-Göran Persson, med gemensamt 
seminarium/studiebesök. Förslag: Krister Fjällstedt, Hans-Erik Johansson, ska ingå i gruppen för 
att utarbeta ett seminarium. (arbetsnamn).  

Sammanfattning: Greger arbetar med gruvseminarium samt skickar kallelse till lekbottenkurs, 
studiebesök Norrfors, studieresa Umeälven 


