
Datum  Vår ref.                              1 (3) 

 

 Dnr:   
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Myndighetsenheten 

                            

 

_______________________________________________________________________ 
Postadress Besöksadress Telefon/telefax    
  tfn 0950-166 00 vx    
921 81 LYCKSELE Storgatan 22 fax 0950-162 97    
 

        
 

Minnesanteckningar från Styrgruppsmöte 2 i Lycksele VRO 10 
 

Plats: Lycksele Stadshus 
Tid:    kl 10:30- 15:00 1 dec - 08 

 
Närvarande 

 
Ingela Forsberg                Lycksele Kommun 
Marina Olofsson  Lycksele kommun 
Dan Dalemalm                 Umeälvens Vattenregl.företag 
David Berglund                Sveaskog (SCA, Holmen) 
Stig Westbergh                 Vindeln/Umeälven/ restaurering 
Daniel Holmqvist             Vindelälvens Fiskeråd 
Inger Edlund                     LRF 
Jan Olofsson                     Vindelns Kommun  
Andreas Unée                    Lapland Goldminers AB 
Kjell-Ali Wallin                Vattenfall (deltog per telefon delar av mötet) 
Staffan Sjöström               Umeå kommun 

                        Kristina Nilson                  Skogsstyrelsen 
Pär Holmström                   Norra skogsägarna 
Kristina Strömberg Länsstyrelsen 
Hans-Erik Johansson Länsstyrelsen 
Birgitta Fritsdotter Region Västerbotten                   

 
Frånvarande 

 
                        Debora Jonsson                  Storumans Kommun 

Emma Rönnblom-Pärson  Boliden Mineral AB 
                         
 

Hemsidan 
Ingela fick mandat att ändra på hemsidan. Hon kommer att mejla ut när hon gjort ändringar så att 
alla får möjlighet att tycka till och ge förslag på förbättringar. Är det någon som har bilder från 
vattenrådsområdet som man vill dela med sig av kan man lägga ut dem också.  
 
Birgitta F informerade att det snart kan komma att bli möjligt att chatta på hemsidan. 
Instruktioner för hur man går till väga kommer senare. 

 
 
 
Fortsatt arbete 



För att få med fler aktörer i det fortsatta arbetet diskuterades olika möjligheter att nå ut till fler. 
Birgitta har skrivit en kort information om att delta i vattenförvaltningen som kan användas för att 
sprida till olika aktörer. Informationen biläggs utskicket av dessa anteckningar. David framförde 
synpunkten att storleksgränserna på vattenförekomsterna bör framgå av informationen (större än 1 
km2 för sjöar och vattendragsträckor längre än 1,5 km). Mötet var överens att man kan använda 
Birgittas förslag som stomme och sedan anpassa efter den målgrupp man riktar sig till.  
Ingela kom med förslag att information kan skickas via vatten- och avloppsfakturor som skickas 
regelbundet från kommunerna till hushållen. Information kan också spridas via löneutskick. 
Daniel informerade att de kan komma att använda sig av informationen som Birgitta skrivit i 
samband med utskick under våren till fiskerättsägare.  
 
Det diskuterades möjligheten att ta fram kartor med klassningar till fiskevårdsområdesföreningar 
och om styrgruppen kan använda en del av pengarna till det. Christina S kommer att kolla upp om 
vattenkartan kan bli tillgänglig så att vi kan koppla till vårt eget GIS.  
 
Birgitta informerade om GoToMeeting vilket är en mötesform som skulle kunna användas 
framöver. Mera information om det finns på www.riksmotet.se samt som utskick med 
minnesanteckningarna. 
 
Vattenrådsdagar kommer att hållas i Arvidsjaur den 18-19 Mars. Det diskuterades möjlighet att 
finansiera en del av kostnaderna för mat, boende och resor för de som deltar och inte har annan 
möjlighet till kostnadstäckning. Det är i linje med ansökan och vattenmyndighetens beslut om 
startbidraget, men Ingela kommer att kontrollera om styrgruppen har möjlighet att besluta om 
detta eller om beslutet måste förankras hos nätverket. 
 
Remissen om förslag till avgränsning av miljöbedömning för Åtgärdsprogram och 
Förvaltningsplan för Bottenvikens vattendistrikt ligger ute på vattenmyndighetens hemsida. Svar 
på remissen ska ha inkommit senast 19 december.  
 
Information från länsstyrelsen 
Hans-Erik Johansson informerade om statusklassning samt pågående och planerade åtgärder för 
ytvatten. Flera hade önskemål om att åtgärdsförslagen ska förtydligas med vilka objekt som avses 
och att det vore bra om hänvisning till åtgärder kan finnas via vattenkartan och VISS.  
 
Hans-Erik lovade återkomma angående kriterierna för bedömningar avseende 
flodpärlmussleförekomst och om specifika åtgärder föreslås för alla vattenförekomster som inte 
uppnår god status på grund av försurning.  Han skulle även kolla upp om planen kan förtydligas 
med hänvisning till uppgifter om vilka konkreta förekomster som avses där man slagit ihop t ex 
”22 kalkningsobjekt”, ”åtta vägtrummor”.    
 
Christina Strömberg informerade om grundvattenförekomster. Vattenrådsområdet har små 
problem i det stora hela. Många åtgärdsförslag handlar om bildande och översyn av 
vattenskyddsområden. 
 
Länsstyrelsens information medföljer som bilaga vid utskick av dessa minnesanteckningar. 
 

http://www.riksmotet.se/


Övrigt 
Birgitta informerade om att remissen är försenad med anledning av den stora mängd material som 
ska tryckas upp i hela landet. Remisstiden ser där för ut att bli mellan den 1 mars och 1 
september. 
 

 
Nästa möte 
Tid för telefonmöte bestämdes till den 28 januari 2009 klockan 13:15.  

 
 

Vid pennan 
 
 
Marina Olofsson                   


