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Vattenrådsmöte för Vindel- Umeälvens vattenråd VRO10 
     

Tidpunkt: 2010-01-20, kl 10:00-15:00 

Plats: Lycksele stadshus  

Deltagarlista: 

Andreas Unée, Lappland Goldminers    Ann Salomonsson, Region Västerbotten                      

Daniel Holmqvist, Vindelälvens fiskeråd  Mats-Erik Estefors,  Skogsstyrelsen 

Ingela Forsberg, Lycksele kommun   Debora Jonsson, Storumans kommun 

Dan Dalemalm, Umeälvens Vattenregleringsföretag Pär Holmström, Norra skogsägarna 

David Berglund, Sveaskog AB  Anette Fagerlund, Storumans kommun 

Birgitta Fritzdotter, Region Västerbotten  Maria Forsell, Boliden Mineral AB 

Magnus Bidner, Sorsele/Storumans kommuner 

 

1) Sammankallande Ingela Forsberg förklarade mötet öppnat, hälsade 
välkommen och dagordning för mötet fastställdes:  

- Välkommen/Presentation, 

- Vattendelegationens beslut, 

- Verksamhet 2010, 

- Annat vattenaktuellt,  

- Kalendarium - Nästa träff 

Ingela utsågs att tillsammans med Daniel Holmqvist sammanställa 
minnesanteckningar från mötet. 

 

2) Presentationsrunda. Deltagarna i mötet presenterade sig kort. Särskilt 

noterades Ann Salomonsson som efterträder Birgitta som projektansvarig från 

Region Västerbotten. Ann hade sin andra dag på jobbet och redovisade lite av 

sin vatten- och projektbakgrund och förväntningar på uppdraget. I Norrbotten 

är det Johanna Alm som fortsätter som projektledare men nu på heltid. Birgitta 

kommer att arbeta halvtid to m april och bland annat ta fram en modell för hur 
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kommunerna kan arbeta med vattenförvaltningsfrågorna i sin fysiska 

planering. 

3) Vattendelegationens beslut. Mötet orienterade sig bland de beslutade 

dokument som ligger ute på Vattenmyndighetens hemsida. Det går t ex lätta 

att söka ut VRO 10’s vattenförekomster bland tabeller med statusklassningar 

och miljökvalitets normer. Det tycks inte ha blivit några större förändringar 

jämfört med de besked vi fick i samband med återkopplingsträffarna men 

deltagarna hade inte hunnit sätta sig in i beslutet. Vi kom överens om att till 

nästa träff ta upp en punkt där vi tittar på hur våra remissynpunkter beaktats. 

4) Verksamhet 2010  

Mötets diskussioner kring olika idéer och förlag på aktiviteter under 2010   kan 

sammanfattas i följande punkter: 

Informationsspridning och ett öppet arbetssätt- för att vidga nätverket och sprida info 

mellan deltagare i nätverket   

Hemsidan - Vi satsar under 2010  på att förbättra sidan, sprida information om den 

så den fungerar som ett verktyg i samverkan inom vattenrådsområdet.  

- Ann kollar med övriga vattenråd och samlar in synpunkter 

/önskemål på förändringar till webbansvariga på 

Sportfiskarna som tillhandahåller applikationen. (Större 

ändringar beslutas av vattenmyndigheternas särskilda 

webbansvariga, Dea Karlsson och Johanna Egerup.) 

- Förslag på länkar, rapporter, bilder mm mailas till Ingela som 

lägger ut på hemsidan i olika mappar.. 

- En mapp fixas på temat Studiecirklar/utbildningsmaterial och 

Ann lovade inventera/ kolla av vad det finns i form av 

framtaget studiecirkelmaterial och liknande på temat 

vattenförvaltning. Det diskuterades att medlemmar i 

vattenrådet med olika kompetens kan ställa upp och delta på 

olika teman när så är möjligt  
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- Information om ersättning för ideellt deltagande läggs ut på 

sidan 

Broschyrer och annonser – Ann/Birgitta kollar så att broschyren på hemsidan är 

aktuell. Vi trycker inte upp, utan man kan dra ut vid behov. Antingen vänder man 

sig till projektledarna på Region Västerbotten eller till Ingela för upptryckning 

eller för ersättning för tryckkostnaden.   

Vi tänker på att använda de framtagna ”vattenrådsloggorna” vid annonsering 

mm. 

Anmälningar till nätverket – Vi kom överens om att under året ta fatt i och vara 

lyhörd på intresserade, hänvisa dem till hemsidan och att alla kan ta upp anmälan 

till nät verket, namn och kontaktuppgifter, och meddela Ingela så de sätts upp på 

listan.  

 

Tema/studiedagar och andra aktiviteter - för ökad kunskap, faktainsamling och ökat 

intresse för nätverket och vattenförvaltningsfrågorna 

Distriktets vattenrådsdagar  - Liksom i Arvidsjaur i fjol kommer vattenrådet ges 

möjlighet  att delta i distriktsvattendagar. Datum blir 19- 20 maj, lunch till lunch, 

och Ann/Birgitta återkommer med mer information om program, tider och plats. 

Nationella vattenrådsdagar   Birgitta informerade om att det även ska anordnas 

nationella vattenrådsdagar där VRO 10 kan delta . (Sedan vi hade mötet har 

inbjudan lagts ut till dessa dagar som blir 26-28 september i Borås- läs mer på 

vattenorganisationer.se). 

Studiedag på tema skog, vatten och fysisk påverkan/återställningar i augusti  

Mötet diskuterade vilka aktuella vattenfrågor inom området som bör prioriteras 

för en studiedag. Det bedömdes intressant med en dag liknande en lyckad 

exkursion på tema skog och vatten och återställningar som genomförts 2009, av 

Vindelälvens fiskeråd och skogssektorn. Daniel på Fiskerådet, med hjälp av David 

på Sveaskog och Mats-Erik/Kristina Skogsstyrelsen, fick i uppdrag att ta fram ett 
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förslag program och budget för en sådan heldagsexkursion i mitten på augusti. 

(dock inte samma dag som Skogens dag eller Nationalälvarnas dag.) Om det 

bedöms lämpligt läggs även en gruvstation in i samråd med Maria, Boliden. 

Samordning/samåkning via med norra skogsägarnas Kraftsamling Skog kan också 

vara aktuellt.  

I sammanhanget diskuterades även hållbara lösningar vid vägöverfarter och 

byggande av skogsbilvägar, som halvtrummor mm. Skogsstyrelsens rapport Skog- 

Vatten- Fisk nämndes. Mötet kom överens om att exempel på bra vägledningar 

och tips kan läggas ut på hemsidan. 

Arbetsgrupper/studiecirklar - Inom vattenrådsområdet fortsätter arbetet i den 

arbetsgrupp som samverkar kring vattenförvaltningen i 

Hornträsket/Vormbäckens vattensystem. Nästa möte är 26  januari . 

Minnesanteckningar och material från mötena läggs ut i en särskild mapp på 

hemsidan.   

Strandåkers skifteslag som framfört synpunkter till samrådsyttrandet är en aktuell 

ny arbetsgrupp kring deras frågeställningar om tillståndet i vattenmagasinen 

Bjurfors övre – Tuggensele. Pär från Norra skogsägarna är engagerad i detta och 

kommer att hjälpa till att starta upp arbetet under 2010.     

Mötet kom överens att under 2010 även i övrigt stimulera bildandet av fler 

arbetsgrupper/studiecirklar där det dyker upp problem/ frågeställningar kring 

status och åtgärder i specifika vatten. Till nästa träff funderar vi och ger förlag på 

om det finns 

Aktiv dialog med vattenmyndigheten  

Under året är rådets ambition att vara aktiv i dialogen med 

vattenmyndigheten/beredningssekretariatet. Det gäller både att på eget initiativ ge 

förslag på prioriterade åtgärder, kunskapsunderlag mm och att ge synpunkter och 

respons på de förslagna planer och prioriteringar mm VM föreslår, t ex 

verifieringar av vattenförekomsters status. Ann kommer regelbundet att delta i 

träffar med beredningssekretariatet och kan då ta med sig frågställningar mm från 
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rådet. Länsstyrelsen har även som fler kommuner bildat en intern vattengrupp för 

kommunikation kring vattenförvaltningsfrågor.     

Vi diskuterade klimatförändringarnas förmodade effekter i form av lokalt 

uppmärksammad igenväxning av avor och sjöar.     

Till nästa träff funderar vi på förslag och idéer kring vilka vattenförekomster vi vill 

föreslå ska prioriteras för verifiering eller andra åtgärder.  Synpunkter från 

vattenråden på vad som kan vara ekologisk god potential är ett exempel på vad 

VM gärna vill att råden bidrar med framöver.  

Ingela berättade att Skellefteåälvens VRO anordnat ett flodkräftseminarium och 

uppmärksammat lyckade utsättningar av kräfta i magasinen. Magnus upplyste om 

att han inventerat kräfta i  Västerbotten och tydligen har utsättningar genomförts 

även i Umeålvens magasin utan framgång. 

Annat vattenaktuellt 

Vindelälven fiskeråd:- Daniel berättade kort om att projektet Från Kust till Fjäll nu 

beviljats full finansiering i alla delar och att det kommer att hända mycket i dess 

regi framöver. Han jobbar för fullt med miljökonsekvensbeskrivningar till domar 

för åtgärder i huvudfåran längs sträckan Vindeln-Vännäs . I år planeras främst 

återställningar i sidovattendragen som är kopplade till forskningsdelen i projektet, 

s.k. spetsåterställning med exempelvis lekgrus och död ved.  

Sorsele/ Storuman: Magnus redogjorde för en mängd insatser som planeras enligt 

kommunernas fiskeplaner. Några exempel: Man jobbar i Sorsele med projekt kring 

Ammarnäsöringen, kraftverket i Gertsbäcken, återställningar i Stensund, 

provfisken och förvaltningsåtgärder i fiskevårdområdena. I Storuman planeras 

återställning i Kirjesån, Jovan- och Mejvanbäckarna. Ett miniprogram för 

recipientkontroll tas fram i samband med detaljplanering för ett fritidshusområde 

vid Jovattskalven. Man följer upp utsättningar i Umfors magasinet . Man planerar 

inventering av flodpärlmussla efter nya tips . Jobbar för utveckling av närfisket i 

Storuman och utbildar i fisketillsyn.   
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Boliden: Maria uppmärksammade på bolagets åtgärder för efterbehandling i 

Hornträskområdet och åtgärder vid Kristinebergsgruvan. (Läs mer under 

Vormbäckens arbetsgrupp på hemsidan) 

Norra skogsägarna: Pär berättade om att de kör miljöutbildningar och nu särskilt 

uppmärksammat körskador. Han arbetar som nämnt dessutom för att få i gång en 

arbetsgrupp för Strandåkers skifteslag. 

Sveaskog : David informerade om pågående våtmarksprojekt – 100 våtmarker. 

Tjugo objekt ingår här uppe, men alla ligger naturligtvis inte inom VRO 10. Man 

jobbar för at nå nya miljömål avseende vägtrummor – alla hinder ska åtgärdas. 

Körskade-begreppet har ändrats. Man ser över alla naturvårdsavsättningar NO 

och NS och kvalitetssäkrar Liknande klassningssystem för vattenmiljöer önskvärt. 

David deltar dessutom i en del av ett stort klimatforskningsprojekt MISTRA 

SWECIA CEP- vatten i natur och samhälle.  

Vattenregleringsföretagen: Dan informerade om att man arbetar med 

dammförstärkningar i Storjuktan och Abelvattnet –Gardiken. Ingela flikade in att 

samrådsprocess pågår angående EoNs ombyggnationer i Betsele, Bålforsen och 

Hällsforsens kraftstationer. 

Lappland Goldminers: Andreas berättade att man utrett och tagit fram bättre 

vattenrening i Blaiken och nu går in med en ny ansökan till miljödomstolen. För 

Svärtträsk har man tagit fram ett förslag till efterbehandlingsplan. Utredningar 

sker i forskningsprojekt. Man hoppas starta upp Fäbodliden under 2010.. 

Storumans kommun: Debora berättade om arbetet med grundvattentäkten och 

revidering av vattenskyddsområdena. Anette nämnde aktuella ärenden som 

fiskodlingarna. De jobbar också på med revidering av översiktsplanen. Birgitta 

lovade maila ut det material om ÖP och Vattenförvaltningen som hon informerat 

kring på en tidigare konferens (läggs också ut på hemsidan). Anette 

uppmärksammade det regionala samverkans projekt kring 

avloppsanläggningar/skyddsklassningar som pågår i länet.  
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Skogsstyrelsen: Mats-Erik påtalade att man jobbar på och beaktar vattenfrågorna i 

sitt löpande arbete. 

Frågan kom upp var man kan få fram bra fakta om vatten, dammar mm och tips 

gavs på SGAB, Länsmuseet, flottningshistorik finns att hitta bland 

Flottningsföreningens handlingar i folkrörelsearkivet.  

Lycksele kommun; Ingela nämnde strandskyddsplan, åtgärdsplan och 

återställningar för Lycksbäcken samt översyn vattenskyddsföreskrifter . Hon 

uppmärksammade också på att alla kommuner getts möjlighet att lämna in förslag 

på 20 sjöar till länsstyrelsen som ska ingå i den hälsorelaterade 

miljöövervakningen avseende kvicksilver och cesium i konsumtionsfisk. Det är 

angeläget att alla kommuner i VRO 10 skickar in förslag och deltar. I Lycksele 

inhämtas förslag på sjöar från den sektorsövergripande Naturvårdsgruppen.   

5) Kalendarium – nästa träff 

Mötet bestämde att styrgruppen träffas genom telefonmöte den 4 mars kl 13.15 - ca 

15:00. Ingela avser mejla ut kallelse och koder innan mötet. 

- Distriktsvattenmötet planeras till 19-20 maj 

- Studiedag heldagsexkursion  mitten augusti 

- Nationella vattendagar 26 28 september i Borås 

Övrigt 

Andreas berättade att Thorbjörn Ylvén slutat sin tjänst hos Lappland Goldminers 

och flyttat till Norge, varför hans post som ersättare i styrgruppen nu är vakant. 

Ingela kollar med Dragon Mining om de är intresserade. 

Det tipsades om en länk till en rapport från ett miljömålsprojekt om värdering av 

natur och kulturmiljöer i vatten där kulturmiljö vid Västerbottens länsstyrelse 

deltagit. (Läggs ut på hemsidan)  

http://www.lansstyrelsen.se/NR/rdonlyres/92F5037E-C2D0-49E9-A443-

66171A2F61E4/0/2009_46.pdf

 

http://www.lansstyrelsen.se/NR/rdonlyres/92F5037E-C2D0-49E9-A443-66171A2F61E4/0/2009_46.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/NR/rdonlyres/92F5037E-C2D0-49E9-A443-66171A2F61E4/0/2009_46.pdf
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Vi avslutade med fika och uppmärksammade varandra på att inte ”slå oss till ro ” 

utan fortsatt arbeta för att vidga nätverket. 

 

 

 

 

Ingela Forsberg                                                       Daniel Holmqvist  

Lycksele kommun                                                  Vindelälvens fiskeråd 

 


