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                                                    2008-10-24 
 
 
Minnesanteckningar från Styrgruppsmöte 1 i Lycksele VRO 10 
 
Plats: Lycksele Stadshus 
Tid:    kl 11- 15  torsd 16 okt - 08 
 
Närvarande 
 

Ingela Forsberg                Lycksele Kommun 
Dan Dalemalm                 Umeälvens Vattenregl.företag 
Eva Ståhl                          Sveaskog (SCA, Holmen) 
Stig Westbergh                 Vindeln/Umeälven/ restaurering 
Daniel Holmqvist             Vindelälvens Fiskeråd 
Inger Edlund                     LRF 
Jan Olofsson                     Vindelns Kommun  
Jan-Ola Wirth                   Vindelns Kommun 
Andreas Unée                    Lapland Goldminers AB 
Emma Rönnblom-Pärson  Boliden Mineral AB 
Kjell-Ali Wallin                Vattenfall 
Staffan Sjöström               Umeå kommun 

 
Frånvarande 
 
                        Kristina Nilson                   Skogsstyrelsen 
                        Debora Jonsson                  Storumans Kommun 
                        Pär Holmström                   Norra skogsägarna 
                         

 
Syfte med dagens möte: Påbörja vattenrådsarbetet genom att styrgruppen presenterar sig och 
planerar för det fortsatta arbetet enl. bifogad dagordning. 
 
1. Ingela F hälsar styrgruppen välkommen. 
    Till ordförande för dagens möte väljs Ingela och till sekreterare Birgitta F. 
 
2. Ingela informerar om att ansökan om godkännande av vattenrådet och om maximalt  
    startbidrag på 100 000 kr lämnats in till Vattenmyndigheten och beviljats. Ett särskilt  
    projektkonto har inrättats i Lycksele kommun för vattenrådet. Hur pengarna använts ska  
    redovisas till Vattenmyndigheten före 2009 års utgång.  
 
3. I syfte att öka kunskapen om varandra och den egna verksamhetens arbete med  
    vattenförvaltningen informerar vi varandra kort. 
 

 Skogsstyrelsen: Kristina Nilson hälsar att en fältdag genomfördes 25 sept. i Lycksele 
 distrikt i samverkan med skogsbolagen och Norra skogsägarna som uppskattades av de  
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deltagande. Nästa år önskas en liknande dag. Passar bra in i vattenrådsarbetet och kan kanske 
inspirera andra. Representanter från båda länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten 
deltog. 

 
Sveaskog (SCA och Holmen): Eva Ståhl meddelar att David Berglund från Sveaskog 
kommer att ingå i styrgruppen i fortsättningen pg a ändrade ansvarsområden inom 
Sveaskog. Den gemensamma representationen i styrgruppen mellan skogsbolagen sköts via 
telefonmöten och delgivning av dokument dem emellan. Ökad gödsling i skog innebär extra 
uppmärksamhet på skyddsavstånd m.m. liksom uppföljning av effekter av olika aktiviteter. 
 
LRF: Är mycket aktiva i vattenfrågorna. Bl a startas studiecirklar med temat ”Vattnets väg” 
utifrån det egna framtagna materialet. Information om vattenrådsarbetet sker också på t ex 
kommungruppsträffar m.m. 
 
Vindelns kommun: Jan-Ola W och Jan O har föreslagit ett upplägg för kommunstyrelsen 
beträffande kommunens engagemang i vattenrådsarbetet som fattats ett positivt beslut om. 
Namn är inte nämnt i KS´ beslut men Jan O är representant t.v. med Jan-Ola W som 
ersättare. 
 
Vindeln/Umeälven restaurering: Stig W är representant och är placerad på Vindeln 
Utveckling. Projekt som bedrivs är fiskvandring som rör Vindelälven med biflöden, 
turistaktiviteter m.m. Aktuellt är Storrnorrfors åtgärder i samband med miljödomsfrågan,  
där 25 Mkr beslutats avsättas i fond för insatser för fisket. SLU är involverade med 
forskning och ett Life+-projekt utarbetat som lämnas inom årets ansökningsperiod.  
Förutom Vindelns kommun ingår Umeå kommun i styrgruppen tillsammans med Vattenfall 
m.fl. De avsatta medlen förväntas kunna växlas upp flera gånger för olika fiskeinsatser. 
 
Umeå kommun: Staffan Sjöström blir ordinarie i styrgruppen med Royne Söderström som 
ersättare. Staffan tillför kompetens i plan-och markfrågor, översiktsplanering m.m. 
Kommunen samordnar sitt arbete i de olika vattenråden i en intern vattengrupp i 
kommunen. Översiktsplanering för älvslandskapet pågår, samt för kusten, där planen snart 
är färdig. 
 
Vattenfall: Jobbaraktivt med miljön runt kraftverken i samråd med resp. länsstyrelse. 
Många projekt som rör miljön är på gång. Följer med intresse vad åtgärder kring de 
kraftverk med dammar som bedöms som KMV (kraftigt modifierade vatten) kommer att 
innebära. Kjell-Ali ingår också i vattenråd i Norrbotten, vilket innebär möjlighet att föra 
över erfarenheter mellan vattenråden. 
 
Vindelälvens Fiskeråd: Ett 40-tal välorganiserade FVO (Fiskevårdsområden) finns efter 
Vindelälven och Laisälven och hålls samman i Vindelälvens Fiskeråd. Mer splittrat 
förhållande i Umeälven beträffande FVO. Biologisk återställning av Vindelälven är viktig. 
Vindelälven kan bli ett av tio nationella fiskevårdsområden, besked kommer inom kort. 
Ume/Vindelälven är en s.k. indexälv, vilket innebär extra uppföljning av vad som händer  
smolt och reproduktionen överhuvudtaget. 
 
Boliden Mineral AB: Engagerade i vattenrådsarbetet genom sin utsläppspåverkan på 
recipienten från Kristinebergsgruvan, påverkan från Hornträsket m.fl. Ingår i samordnad 
recipientkontroll. Nya miljöprövningar är aktuella där vattenstatusen berörs. Emma R-P 
är miljösamordnare. 



 3 

Umeälvens Vattenregleringsföretag: Ansvarar för samordning av dammsystem, luckor till 
kraftverksdammarna m.m. och att tillstånden som rör vattenkraftsverksamheten uppfylls. 
Tre bolag är aktiva i Umeälven: Vattenfall, Eon och Skellefteå Kraft. 
 
Lapland Goldminers AB: Aktiva i Fäboliden och Blaiken med gruvverksamhet. 
Tillståndet för Fäboliden påverkar både Öreälven och Umeälven genom överledning. 
Tillståndet bör ha vunnit laga kraft innevarande dag. I Blaiken jobbar företaget med zink-
problematiken just nu. Anderas Unée är miljösamordnare. 
 
Lycksele kommun: KF-beslut om aktivt deltagande i vattenrådsarbetet. Mandat från KS 
-utse kontaktperson och politiker. Ingela är kontaktperson och politikerrepresentant kommer 
att utses inom kort. Lycksele kommun har avgivit en avsiktsförklaring att ta 
samordningsansvar för Ume-ochVindelälven tills vidare. En intern vattengrupp finns i 
kommunen och en naturvårdsgrupp med även extern representation når många aktiva. 
En rad aktiviteter pågår i kommunen som rör översiktsplanering, miljöstrategier, 
inventeringar, skyddsområden, enskilda avlopp m.m. Ny hemsidesinformation är på gång 
om vattenförvaltning och vattenråd. 
 
Vattensamverkan Norr: Projektet är förlängt av Vattenmyndigheten till år 2009 ut, i syfte 
att vattenråden i hela distriktet då funnit sina former och arbetssätt. Det innebär att Birgitta 
F. står till vattenrådets förfogande enligt behov och önskemål under den tiden. 

 
4. Hur ska vi jobba i vårt vattenråd? 
Handledningen om Vattenråd, som alla fått tidigare, informerar om hur vattenråden bör 
arbeta. Ambitionen är också beskriven i ansökan till Vattenmyndigheten om att få bilda 
vattenråd och beviljad utifrån dessa intentioner. 
 
Det innebär att: 

• fånga upp kunskap, önskemål och idéer på det lokala planet 
• sprida information i nätverket och till allmänheten – uppmuntra till engagemang 
• förankra förslag och arbeta för enighet, om möjligt 
• återkoppling till beredningssekretariat och Vattenmyndigheten 
• yttra sig i samrådsförfaranden – remissvar 
• ordna minst ett årligt stormöte för hela nätverket 
• andra möten kan initieras av styrgruppen eller nätverksmedlem 
 

Länsstyrelsen tar fram faktaunderlag och är diskussionspartner 
 
Utifrån ovanstående avhandlas följande på mötet: 
 
Ingela informerar om och demonstrerar via Internet hur den nya nationella hemsidan för  
Sveriges vattenorganisationer ser ut och vad vi kan använda den till. Adressen är 
www.vattenorganisationer.se och för vårt vattenrådsområde VRO 10 finns redan uppgifter 
inlagda. Styrgruppen kan själva påverka sidans utformning via webmaster Mikael Dalman 
och nätverket ska också få inloggningsuppgifter framöver för att kunna ”chatta” med övriga 
i frågor som behöver avhandlas. Ingela kollar med Mikael D om hur detta mest praktiskt går 
till. Vattenmyndigheterna står för kostnaderna för sidan. 
 
Ska vi på något sätt behandla remisserna om hur avvikelser ska bedömas och om 
modifierade vatten? Dessa har skickats till kommunerna från Naturvårdsverket och 
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remisstiden har gått ut för den första och går ut sista oktober för den andra. Birgitta svarar att 
varje mottagare avgör 
om man ska svara men att vattenrådet i övrigt kommer att ha möjlighet att påverka 
frågeställningarna i fortsatt arbete. (Remisserna kommer inte från Vattenmyndigheten) 
 
Utifrån vikten av att jobba med vattenrådet i sin helhet och utvidga engagemanget 
inventerar vi vilka presumtiva arbetsgrupper som vi känner till….. 

• Vormbäcksgruppen 
• FVO 
• Byaföreningar 
• STF, SNF, Sportfiskarna 
• Samebyar 
• Företagarföreningar/nätverk 
• Turismföretagare/Nätverk? 
• Lokala grupper som ex.vis Lycksele naturvårdsgrupp, Umebänken  

 
Vi bestämmer att vi ska kontakta dessa i det fortsatta arbetet och fundera över flera som vi 
känner till. 
 
Hur kommunicerar vi med andra? 
En rad idéer ventileras – infoblad till riktade grupper, information till fiskerättsägare i deras 
egna informationsblad, kort info på möten i föreningar m.m. ”blänkare” och länkar på 
kommunernas hemsidor. 
 
Birgitta F får i uppdrag att utforma ett lämpligt kort underlag att använda i ovannämnda 
sammanhang i syfte att ge likadan information till berörda från vattenrådet. 
 
Massmedia, pressmeddelande, lokalradion och lokala informationsblad ska vi komma ihåg 
då något är på gång- t ex i samband med remissvar nästa år- eller då någon exkursion eller 
liknande ordnas av vattenrådet. Birgitta lovar också att bilägga det ”byabrev” som Skellefte-
älvens byaföreningar fått. 
 
Utifrån ovannämnda diskussion och det startbidrag som beviljats på 100 000 kr gör vi en 
preliminär budget. 
 
Budget 2008/2009 
 
*  Administration (Lycksele)                                                   25 kkr 
*  Ersättningar för ideellt deltagande                                       10 kkr 
   (resor och andra utlägg) 
*  Bidrag arbetsgrupper (utförda tjänster)                               15 kkr 
*  Informationsmaterial, utbildningar, kurser m.m.                 50 kkr 
 
 
5. Fortsatt arbete 
 Nästa styrgruppsmöte som innebär faktainformation och diskussion med länsstyrelsen om 
deras klassning och åtgärdsförslag stämmer Birgitta av med alternativa datumen 1 dec eller  
11 dec och meddelar styrgruppen snarast. ”Hemläxa” till dess är att med hjälp av VISS och 
Vattenkartan, som Ingela demonstrerat under mötet, bekanta sig med indelningen i 
vattenförekomster och notera ev. synpunkter på dessa och tillhörande klassning. 
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Ett stormöte för Ume-och Vindelälvens nätverk planeras förläggas i feb/mars. 
 
18-19 mars kommer ett distriktsmöte för alla vattenråd i Bottenvikens vattendistrikt att 
hållas i Arvidsjaur. Inbjudan till detta kommer inom ett par veckor från Vattensamverkan 
Norr. 
 
Styrgruppsmöte planeras också i samband med att remisserna om Åtgärdsprogram och 
Förvaltningsplan kommer, sannolikt 1 feb 2009. 
 
I övrigt kollas möjligheterna till webkameramöten och telefonmöten i syfte att spara tid och 
resor 
 
 
Tack Lycksele för värdskapet den här gången! 
 
Birgitta Fritzdotter 
projektledare 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


