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Anteckningar från vattenrådsmöte, Ume- Vindelälvens Vattenråd, 091124  
 
Tid: 2009-11- 24 kl 10:00-15:00  Plats: Skogsmuseet, Gammplatsen Lycksele 
 
Närvarande: David Berglund (Svea Skog), Inger Edlund (LRF), Ingela Forsberg (Lycksele 
kommun), Kristina Nilson (Skogsstyrelsen), Daniel Holmqvist (Vindelälvens fiskeråd) Dan 
Daleman (Regleringsföretagen), Staffan Sjöström (Umeå kommun), Kristina Eriksson (Sto-
rumans kommun), Andreas Uneé (Lappland Goldminers), Magnus Bidner (Storuman och 
Sorsele kommuner), Jan Olofsson* (Vindelns kommun) Birgitta Fritzdotter (Vattensamverkan 
Norr), Hans-Erik Johanson* (Länsstyrelsen) & Christina Strömberg* (Länsstyrelsen)  
*deltog endast vid mötet rörande remissåterkopplingen 
 
Välkommen 
Ingela Forsberg hälsade välkommen till mötet, och deltagarna presenterade sig och den orga-
nisation man representerar. Daniel Holmqvist utsågs att föra anteckningar och Ingela fungera-
de som ordförande 
 
Återkoppling från Vattenmyndigheten och beredningssekretariatet 
Inledningsvis redogjorde Ingela Forsberg för vad vattenvårdsdirektören Bo Sundström infor-
merat om på ett möte för vattenrådens kontaktpersoner på länsstyrelsen den 6 november rö-
rande remissarbetet. Bilaga 1, 2. 
 
Christina Strömberg och Hans-Erik Johansson från Länsstyrelsen informerade därefter om 
inkomna synpunkter och beredningssekretariatets svar på delar av materialet rörande VR10.  
bilagor 3,4,5. Sammanfattningsvis konstaterades att vissa rena felinmatningar skett i VISS 
avseende klassningar; dessa har åtgärdats. Diskussion följde gällande om biologiska verifie-
ringar genomförts av den indikativa modellen. I de fall biologiska verifieringar genomförts så 
har dessa ”slagit åt båda hållen”. De biologiska verifieringarna är i sammanhanget relativt få 
och baseras framförallt på elfisken varvid diskussion följde om att verifieringar endast ge-
nomförts i redan goda vatten; t.ex. vattenförekomster med flodpärlmussla. Detta kan ge en 
skev bild avseende verifieringarnas värde i förhållande till sämre klassade vatten. 
 
Mötet diskuterade skrivningarna rörande Ekologisk potential i KMV där deltagarna ansåg att 
benämningarna borde gjorts tydligare, språkligt bättre. God ekologisk potential innebär ”så 
bra det kan bli utifrån förutsättningarna” vilket inte är helt entydigt. De krångliga skrivning-
arna kan dock vara ett resultat för juridisk återkoppling till Miljöbalken. 
 
Ansvarsfrågan angående åtgärder för vattenskyddsområden diskuterades och Birgitta informe-
rade att ändringar är på gång i Dricksvattendirektivet och Region Västerbotten yttrar sig under 
processen. 
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Avslutningsvis presenterades bemötande på inkomna synpunkter på vattenförekomsternas 
klassningar och synpunkter på åtgärdsprogrammet, där den senare är under konstruktion och 
endast ett arbetsmaterial redovisades.  
David nämnde att Sveaskog deltar i stort projekt för att återställa våtmarker. I Västerbotten 
berörs ett tjugotal objekt varav huvuddelen inom VRO 10. 
 
Arbetsformer för Vattenråd  
Birgitta Fritzdotter redogjorde för upprättad vägledning om arbetsformer vid vattenråden en-
ligt bilaga 7. Den är en sammanfattning, förtydligande och förenkling av Vattenrådens hand-
bok – gör inflytande möjligt!” som VRO 10  åtagit sig att arbeta efter. 
 
Val av styrgrupp 
Vattenrådet beslutade att följande representanter skall ingå i styrgruppen för VRO 10: 
 
Boliden AB                     (Maria Forsell & Emma Rönnblom-Persson) 
Lapland Goldminers AB   (Andreas Unée & Torbjörn Ylvén) 
Lantbrukarnas riksförbund        (Inger Edlund & Thorbjörn Nyberg) 
Lycksele kommun                     (Ingela Forsberg & Krister Fjällstedt) 
Norra Skogsägarna                  (Pär Holmström & Jonas Eriksson) 
Storumans kommun                   (Debora Jonsson & Kristina Eriksson) 
Skogsstyrelsen  (Kristina Nilson & Mats-Erik Estefors 
Sveaskog AB                   (David Berglund & Johan Oskarsson) 
Umeå kommun                   (Staffan Sjöström & Royne Söderström) 
Vattenfall                                   (Anneli Jönsson & Rickard Holmgren) 
Vattenregleringsföretagen   (Dan Dalemalm & Ola Lindkvist) 
Vindelns kommun                   (Jan Olofsson & Jan-Ola Wirth) 
Vindelälvens fiskeråd   (Daniel Holmqvist & Stig Westbergh) 
 
Vattenrådet bedömde att rådet i stort har en god representation av organisationer/aktörer som 
speglar områdets karaktäristiska vattenfrågor. För att få ännu bättre representation beslutades 
även att uppdra till styrgruppen att undersöka deltagande från länsstyrelsen, fastighetsverket 
och fiskodlingar i styrgruppen. Vattenrådet beslutade att ge styrgruppen mandat att besluta 
om eventuella ytterligare deltagare i styrgruppen. 
 
Val av juridisk person 
Vattenrådet beslutade att Lycksele kommun skall fungera som juridisk person för rådet under 
2010. 
 
Val av kontaktperson/er  
Vattenrådet beslutade att Ingela Forsberg, kommunekolog Lycksele kommun med ersättare 
Krister Fjällstedt, miljö och klimatsamordnare Lycksele kommun, fortsatt utgör kontaktper-
son/ordförande för Ume- Vindelälvens Vattenrådsområde under 2010. 
 
Valberedning 
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Enligt förslag till arbetsformer för vattenråd bör även en valberedning inför val av 2011 styr-
grupp utses. Årsmötet diskuterade om det behövs som en egen konstellation. Birgitta berätta-
de att vissa råd har ansett att styrgruppen också kan fungera som valberedning. Det är inte 
personerna utan organisationer som ska utses. Vattenrådet beslutade att styrgruppen även 
utgör valberedning. 
 
 
 
 
Budget och ekonomisk redovisning 
En mall har tagits fram för hur råden till länsstyrelsen/vattenmyndigheten ska redovisa verk-
samhet och hur beviljade bidragsmedel använts. Redovisning av beviljade medel skall inläm-
nas senast sista december 2009.  
 
Vattenrådet beslutade att delegera till styrgruppen att ta fram och godkänna en slutlig redo-
visning av Länsstyrelsen beviljade medel 2008/2009; detta skall göras senast 2009-12-31. 
Redovisningen skall även fungera som Vattenrådets verksamhetsberättelse.  
 
Ingela redogjorde för hur vattnrådets medel använts, bilaga 8. 
 
Vattenrådet beslutade att återstående medel under 2010 används enligt tidigare ansökan om 
bidrag från Vattenmyndigheten och preliminärt bör fördelas enligt nedan: 
25kkr  administration 
20 %  ersättningar för deltagande i rådets arbete, resor, förlorad arbetsinkomst mm 
20 %  kostnader för möten 
20 %  bidrag arbetsgrupper 
40 %  övrig verksamhet, utbildningsdagar, infomaterial, annonser 
 
Startbidrag 
Vattenrådet  beslutade att  erbjuda ”vatten-arbetsgrupper” inom vattenrådsområdet ett start-
bidrag på 5000 kr; detta efter bedömning från styrgruppen.  
 
Nästa möte och verksamhet 2010 
Vattenrådet beslutar uppdra till styrgruppen att utifrån bl. a vattenmyndighetens beslut i de-
cember arbeta fram aktivteter för 2010 och vid behov ansöka om ytterligare medel hos Vat-
tenmyndigheten. 
 
Vattenrådet beslutade att nästa styrgruppsmöte skall vara den 20 januari på Lycksele stads-
hus kl 10 -15. Då ska verksamheten framöver diskuteras och bestämmas. Förslag och idéer 
kan gärna mailas ut till rådet innan. 
 
Övriga frågor 
Daniel Holmqvist redogjorde summariskt om beviljat återställningsprojekt i Vindelälven 
rörande miljöåterställning och forskning i Vindelådalen. Ett förslag som togs upp var en 
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gemensam studiedag på temat det stora återställningsprojektet från Kust till Fjäll, exempelvis 
besök vid Stornorrfors. 
 
Birgitta informerade om det nya tvååriga projektet som getts namnet Vattenråd Norr. Rekryte-
ring av projektledare pågår och förslaget är att kontaktpersonerna för vattenråden i distriktet 
ska utgöra referensgrupp. 
Distriktets vattenrådsdagar planeras genomföras i maj vecka 20 i Arvidsjaur och en nationell 
vattenrådsdag planeras i september. 
Utredningen om prispolitiken är ännu inte klar 
 
 
Mötet avslutas 
Ingela tackade för visat intresse och mötet avslutades 
 
 
 
För protokollet 
 
 
 
 
Daniel Holmqvist                                         Ingela Forsberg 
Vindelälvens fiskeråd                                   Kontaktperson VRO 10                    


