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Närvarande: se bifogad närvarolista 
Dagordning: bifogad 
 
Syfte med dagens möte: Att informera om remissen ”Väsentliga frågor” från Vattenmyndig-
heten i Bottenviken samt besluta om att bilda Vattenråd för området. 
 
 
Birgitta Fritzdotter, projektledare för projektet Vattensamverkan Norr i Västerbotten, hälsar 
välkommen och presenterar kvällens upplägg samt syftet med mötet. 
 
Eftersom inte alla tidigare deltagit görs en genomgång om den nya vattenförvaltningen och 
om arbetet som hittills gjorts i syfte att bilda vattenråd utifrån nätverk och berörda verksam-
heter.  
 
Hänvisning görs till Vattenmyndigheternas hemsida www.vattenmyndigheterna.se 
/Bottenviken där mycket information kan hämtas om vattenförvaltningen och om vad som 
händer inom Bottenvikens vattendistrikt specifikt. Information om respektive vattenråds-
områden hittar man under rubrik Samverkan och vattenråd i vänsterspalten på Bottenvikens 
hemsida. Där har alla vattenrådsområden, VR01-VRO13, varsin rubrik med aktuellt material 
inlagt och som efterhand fylls på i takt med att arbetet fortskrider. En nationell hemsida för 
alla vattenråd i Sverige håller på att arbetas fram och ett förslag beräknas finnas före 
sommaren 
 
ChriStina Strömberg från beredningssekretariatet (vattenkansliet) på Västerbottens 
länsstyrelse presenterar ”Väsentliga frågor” för Ume-och Vindelälvens Vattenrådsområde. 
Samrådshandlingen som är ute på remiss fram till 1 aug-08, kan även den hittas på 
Bottenvikens vattendistrikts hemsida. Materialet som tagits fram och presenterats i 
samrådshandlingen kan ses som ett underlag för det kommande förslaget till åtgärdsprogram 
och för förvaltningsplanen som ska beslutas i dec. 2009 och sedan gälla för en 6-årsperiod. 
 
Området präglas av skog, fjäll och våtmarker. Umeälven är kraftigt utbyggd med 18 kraftverk 
och stora regleringsmagasin i sitt övre lopp. Hela Vindelälven med sina biflöden är skyddad 
mot vattenkraftsutbyggnad, utgör Natura 2000-område och är en av Sveriges fyra national-
älvar. Båda älvarna med tillhörande vattendrag har använts som flottleder, många av dessa är 
dock återställda i Vindelälven. Inom området är skogsbruket omfattande vilket kan påverka  
vattenmiljöerna. Många delområden har pekats ut som värdefulla vatten med avseende på 
naturmiljö. 
 
Vattendrag med ett avrinningsområde större än 10 km2 och sjöar större än1 km2, benämns 
som vattenförekomster (vfk). Vattenförekomster får miljökvalitetsnormer att bedömas efter. 
 
Näringsbelastning kan noteras i Tavelsjöområdet samt kring Umeå tätort. Försurningsrisk 
råder i några mindre sjöar och vattendrag, främst i Umeå/Vännäsområdet. Endast 25 vfk 
bedöms vara försurade år 2015. 



Den ekologiska bedömningen görs preliminärt utifrån påverkansanalys med en sammanvägd 
bedömning av näringsbelastning, försurning, hydromorfologi (dammar, markanvändning) och 
förorenande ämnen (kända s.k. hot-spots). Den ekologiska statusen bedöms som hög eller god 
i många vatten, till största delen i fjälltrakterna och i glesbygden, där påverkanstrycket är lågt. 
Flödes-och nivåförändringar ingår dock ännu inte i bedömningen. Detta kommer att påverka 
bedömningen av s.k. kraftigt modifierade vatten framöver. 
 
Riskerna i området beskrivs generellt vara: utsläpp/läckage av metaller och miljögifter, 
vandringshinder, flödesförändringar och fysisk påverkan samt lokal övergödning. Vid 
bedömning av den ekologiska statusen är det 25 % av beskrivna vattenförekomster som inte 
når s.k. god status mot 27 % inom hela Bottenvikens vattendistrikt. Bedömningen av vatten 
med sämre än god status måste verifieras, bl a genom provtagning. Inga åtgärder kommer att 
föreslås utan att ett reellt underlag med verifiering ligger till grund för detta. 
 
 
Grundvattenstatusen bedöms som god utifrån dagens kunskap och mängden som tillräcklig 
nu och för överskådlig framtid. Det bildas mer grundvatten än vad som tas ut. Generellt sett är 
få grundvatten i riskzonen inom hela Bottenvikens vattendistrikt. Skyddsområden för vatten-
täkter bör dock ses över och ökad provtagning, speciellt av råvatten, är önskvärd för att öka 
kunskapen om vattnens kvalitet. Framför allt behöver kunskapen om metall-och miljögifts-
förekomster öka. Lokala problem med arsenik och radon kan förekomma i bergborrade 
brunnar. Ur kemisk synpunkt finns anledning att följa förekomsten av BAM (bekämpnings-
medelsrest) inom Forslundas vattentäktsområde och för Lyckseles vattentäkt följa upp risk för 
påverkan från omgivningen. Inom Ume-och Vindelälvens vattenrådsområde finns c:a 50 
täkter varav 45 har fastställda skyddsområden med föreskrifter. 
 
Beträffande kustvattnets kvalitet ligger två vattenförekomster under god status vid ekologisk 
bedömning. Orsaken till bedömningen är förekomst av metallerna arsenik och koppar. 
Fortsatt verifiering och ökad provtagning kommer att ytterligare klarlägga förhållandena i 
kustvattnen. 
 
ChriStina visade också hur information om de olika vattenförekomsterna kan hittas via  
VISS – www.viss.lst.se och Vattenkartan – www.vattenkartan.se. Dessa hjälpmedel är idag 
lite ”tröga” i sin funktion, men kommer att förbättras framöver. Mer material fylls också på i 
takt med att kunskapen ökar. 
 
ChriStina´s presentationsmaterial som visats i kväll kommer att läggas ut på 
Vattenmyndighetens hemsida för aktuellt område, där den intresserade kan ta del av detta. 
Synpunkter på statusklassningar och om bilden som hittills presenterats stämmer med 
verkligheten tar beredningssekretariatet tacksamt emot på adress: bersek@ac.lst.se eller 
på telefon 090-10 70 00. 
 
För den som vill lämna synpunkter på remissen finns en webtjänst utlagd på följande adress: 
www.bd.lst.se/anmalan/vasentligafragor. Det går också bra att skriva till Vattenmyndigheten 
under adress: Vattenmyndigheten i Bottenviken, Länsstyrelsen Norrbotten, 971 86 Luleå. 
 
Kvällens fortsättning behandlar bildande av vattenråd och erfordrar ett undertecknat 
beslutsprotokoll vilket återfinns på nästa sida. 
 
vid pennan/Birgitta Fritzdotter/ Vattensamverkan Norr 



Protokoll från Nätverksmöte för Vattenrådsområde 10, i Lycksele 29 maj 
2008 
 
Beslut om bildande av Vattenråd för vattenrådsområde 10, omfattande Ume-och 
Vindelälvens vattenrådsområde. 
 
Besluten som följer utgår från de kriterier som ska uppfyllas för att godkännas av 
Vattenmyndigheten i Bottenviken och återfinns i Bilaga 2 till handledningen  
”Vattenråd – gör inflytande möjligt!” 
 
Närvarande: se bifogad närvarolista 
 

1. Frågan om vattenrådets geografiska område togs upp.  
 
Beslut: Den föreslagna avgränsningen som omfattar avrinningsområdena för Ume-
och Vindelälven med tillhörande kustnära områden så som  det definierats av 
vattenmyndigheten accepterades av deltagande representanter från nätverket.  

 
2. Frågan om arbetsgruppen och nätverket har tillräckligt bred representation. 

Arbetsgruppen består idag av representanter från kommuner, skog och mark, 
vattenkraft och gruvor samt intresseföreningar. En förteckning över medlemmar finns 
och kommer att uppdateras löpande.  

            
Beslut: Deltagande representanter från nätverket fann att representationen var bred 
och omfattade viktiga vattenintressen för aktuellt område. 
 

      3.   Frågan ställdes om den interimistiska arbetsgruppen får förtroende att bilda formell  
            styrgrupp för vattenrådet.. Styrgruppen föreslås få mandat för uppdraget till och med  
            september 2009.   

 
Beslut: Deltagande representanter från nätverket gav den interimistiska arbets-
gruppen förtroende att bilda styrgrupp för vattenrådet under föreslagen tid. Gruppen 
får kompletteras med en ytterligare representant för rörligt friluftsliv och turism om 
det blir aktuellt. Styrgruppens sammansättning framgår av bifogad bilaga. 

 
4.   Frågan om vilken organisation och vem som åtar sig rollen som juridisk person och  
      sammankallande för vattenrådet. Förslag föreligger att Lycksele kommun åtar sig  
      rollen som juridisk person och att Ingela Forsberg blir sammankallande. Förslaget 
      är förankrat i Lyckseles kommunledning. 
 

           Beslut:  Lycksele kommun väljs till uppdraget att fungera som juridisk person för  
           vattenrådet och Ingela Forsberg  som sammankallande i vattenrådet. 
           
      5.   Mötet avslutas med att konstatera att ett vattenråd för Ume-och Vindelälvens 
            vattenrådsområde därmed formellt har bildats.  

 
 

 
 
 



Sammankallande för styrgruppen åtar sig att kalla till nytt möte för styrgruppen där frågan om 
hur vattenrådet ska arbeta kommer upp. En ansökan om godkännande av vattenrådet samt om 
ekonomiskt stöd för vattenrådsarbetet kommer att tas fram och skickas till Vattenmyndigheten 
så snart som möjligt.  
 
 
     Lycksele 29 maj 2008 
 
 
 
  
      ………………………………….                                …………………………………. 
      ChriStina Strömberg                                                     Birgitta Fritzdotter 
      Länsstyrelsen i Västerbottens län                                 Vattensamverkan Norr 
 
 
 
 
 
 
 
       Bilagor: 
       Närvarolista 
       Styrgruppens sammansättning 
 
 


