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Telefonmöte styrgruppen för Ume- Vindelälvens vattenråd 

VRO10      

Tidpunkt: 2010-03-04, kl. 13:15-14:40 

Form: Telefonmöte  

Deltagarlista: 

Ann Salomonsson, Region Västerbotten                    Kristina Nilson,  Skogsstyrelsen 

Daniel Holmqvist, Vindelälvens fiskeråd                    Ingela Forsberg, Lycksele kommun   

Pär Holmström, Norra skogsägarna                                  Anna Kukkio  Boliden Mineral AB  

 

Frånvarande utan ersättare: Andreas Unée, Lappland Goldminers, Dan Dalemalm, Umeälvens 

Vattenregleringsföretag, David Berglund, Sveaskog AB, Staffan Sjöström, Umeå kommun, Debora 

Jonsson, Storumans kommun, Janne Olofsson; Vindelns kommun, Anneli Jönsson, Vattenfall AB, 

Inger Edlund, LRF.  

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

- Exkursionsdag i augusti  

- Åtgärdsplan (ÅP) för VRO 10- 2010 

- Vattendelegationens beslut 

- Miljöövervakning cesium-kvicksilver 

- Arbetsgrupp ”Strandåker” – vad hänt? 

- Vormbäckens arbetsgrupp 

- Världsvattendagen 22 mars 

- Nya medlemmar i styrgruppen 

- Kalendarium - Nästa träff 

- Övrigt 

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

 

2) Exkursionsdag i augusti – Vi diskuterade utifrån det förslag på stationer som 

Daniel tagit fram. Han kan ansvara för information angående restaurering och 

återställningsåtgärder, exempel, damm, vägtrummor, flottledrensningar, 
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grusbottnar, död ved, prövning mm. Han jobbar vidare med Pär och David 

angående innehållet om skogsbruk och vattenhänsyn. Pär redovisade att han 

via Kraftsamling skog räknar med att få med sig ett gäng från Vindeln på mer 

än 16 personer. Han kan också bidra med att ordna buss från Vindeln/Umeå 

och resurser från skogsägarna som kan hjälpa till att ordna fika/grillkorvlunch 

eller liknande. Vid Ruskträskbäcken finns en lämplig plats för att rasta och äta 

lite.  Det är många aktiviteter på gång lördagarna i augusti.                       

Styrgruppen beslutade att genomföra aktiviteten lördagen den 7  augusti. Det 

bedömdes som den lämpligaste dagen trots att den tyvärr sammanfaller med 

invigning av Lapplands kulturbotaniska trädgård på Gammplatsen i Lycksele, 

regionalt klonarkiv för gamla kulturväxter. Till nästa möte i april presenterar 

Daniel, Pär, David och Ingela program, kostnadsuppskattning och förslag på 

annonser i dagspress och lokala annonsblad. Sista dag för anmälan bör 

preliminärt sättas till 2 augusti. 

3) Åtgärdsplan (ÅP) för VRO 10 - Beredningssekretariatet/Vattenmyndigheten 

kommer till den 12 mars ha lagt ut program för de olika vattenrådsområdena, 

med excelblad med vattenförekomstvis redovisning över planerade åtgärder i 

form av verifieringar och andra insatser. Vattenråden ges möjlighet att yttra sig 

Mötet kom överens om att så snart det publiceras skicka ut uppmaning till 

nätverket att gå ut och titta och tycka till och lämna synpunkter till 

styrgruppen. Vi tar med oss förslagen och inhämtar synpunkter i våra 

organisationer.  Därefter träffas vattenrådet och diskuterar och enas om 

synpunkter att lämna till beredningsekreatiatet . Styrgruppen beslutade att 

träffen blir i Lycksele kl 10-15, antingen den 14 april eller den 22 april. Ingela 

går ut med förfrågan vilket som passar de flesta bäst. Dessutom kommer alla 

kontaktpersoner/sammankallande i Västerbottens olika vattenråd att träffa 

beredningssekretariatet den 25 mars för att diskutera samverkansformerna 

(Ingela för VRO 10 ). Då ges möjlighet att lämna och vidareförmedla 

synpunkter och frågeställningar från vårt vattenråd.  
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4) Vattendelegationens beslut.  Vid förra träffen kom vi överens om att till nästa 

ta upp en punkt om på hur våra remissynpunkter beaktats när vi hunnit 

granska dem närmare. Ingen av de närvarande i telefonmötet hade någon 

särskild punkt att lyfta så vi lämnade det tills vidare. 

5) Miljöövervakning kvicksilver/cesium i konsumtionsfisk- Vi bevakar att 

vatten inom VRO 10 kommer med i övervakningsprogrammet. Länsstyrelsen 

håller på att färdigställa programmet. Inom Lycksele kommun kommer 

exempelvis Vindelälven ( Rusksele), Umeälven ( Tuggenmagasinet). 

Lycksträsket och Falträsket inom VRO 10 att provtas under 2010.  

6) Arbetsgrupp ”Strandåker”- Pär rapporterade att de haft en lyckad träff i 

februari med representanter/byaåldermän från tio byalag längs en sex mil lång 

sträcka av älven. Intresset är fortsatt stort kring frågeställningar omvattnets 

status och man skulle träffas samma kväll och utse styrgrupp, arbetsgrupp och 

ansvarig kontaktperson. Man vill inventera vad man vill fokusera på och hur 

man kan inhämta lokala synpunkter på vattnet. Man vill söka startbidrag för 

att täcka resekostnader, utskick mm och inkommer med verksamhetsplan. 

Styrgruppen beslutade bevilja arbetsgruppen startbidrag. 

7) Vormbäckens arbetsgrupp -  Ingela rapporterade kort från 

Vortmbäcksgruppens senaste träff i januari. Man planerar en studiedag längs 

systemet upp till Hornträsket i juni. Inbjudan till VRO 10 nätverket kommer, 

dag är inte spikad ännu.  Den gruppen har hittills finansierats av länsstyrelsen 

men mötet var överens om att de om så önskas bör ges stöd som en del av VRO 

10´s aktivteter/arbetsgrupper. Styrgruppen beslutade att om så behövs 

finansiera Vormbäckgruppens studiedag. 

8) Världsvattendagen 22 mars  - Ann framförde idén på gemensamma 

vattenrådsaktiviteter i samband med världsvattendagen 2011.  I år ordnas t ex 

arrangemanng en hel vecka i Umeå. Mer info om Världsvattendagen och 

kontaktuppgifter hittas på http://www.vattendag.org/.  De som vill kan 

förstås passa på och uppmärksamma den i redan år, t ex på kommunernas 
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hemsidor (De är för övrigt dåliga på vatteninformation, det finns t ex aldrig 

som egen huvudrubrik, jmf med ”Energi och klimat”, Mark, Luft.) 

9) Nya medlemmar i styrgruppen – Styrgruppen hade i uppdrag från årsmötet 

att  undersöka deltagande från Länsstyrelsen/fastighetsverket och 

fiskodlingar. Ingela inte ännu klart med fiskodlingar, men Torleif Eriksson från 

fiskefunktionen på länsstyrelsen, som förvaltar statens vatten ovan 

odlingsgränsen har lovat ställa upp i styrgruppen i mån av tid. Styrgruppen 

har mandat från årsmötet att besluta om ytterligare deltagare i styrgruppen. 

Styrgruppen beslutar att Torleif Eriksson, Länsstyrelsen ingår i gruppen.   

10) Kalendarium  

• 12 mars - Vattenmyndigheten/beredningssekretariatet presenterar 

vattterådsområdesvisa åtgärdsplaner (ÅP) 

• 22 mars - Världsvattendagen 

• 25 mars - Möte för vattenrådens kontaktpersoner och berednings-

sekretariatet 

• 14 eller 22 april - Vattenrådsmöte i VRO 10  i Lycksele kl 10-15 för 

diskussion och beslut om synpunkter på ÅP för VRO 10, avstämning 

exkursionsdag m.m. 

• 19- 20 maj -  Distriktsvattenmöte i Storforsen, Älvsbyn. Ann informerade 

om planerade programpunkter. Bland annat kommer Åsa Britt 

Karlsson, miljödepartementet och den nya nationella 

vattensamordnaren Håkan Larsson delta med en hearing. 

Vattenmyndigheten står för konferens, mat m.m., men resor och boende 

bekostas av deltagarna. Styrgruppen beslutade att stötta deltagare som 

inte har annan ersättning och ser det angeläget att rådet är representerat 

vi dagarna. 

• Juni Exkursion Vormbäcken/Hornträsket  
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• 7 augusti exkursion – se punkt ovan                                                                                                     

• 26-28 september- Nationella vattendagar 26- 28 september i Borås, 

inbjudan finns på vattenorganisationer.se. Styrgruppen ser det 

angeläget att någon/några från rådet kan delta. 

11) Övrigt   

Hemsidan -  Ann har sedan sist kontaktat Mikael Dahlin på Sportfiskarna och man 

kommer att fixa ett filter så att det inte är teckenkänsligt  när man laddar ner 

dokument. Man kommer även ta upp utformning och möjligheter på  en 

distriktsgemensam träff.  

Verksamhetsplan på hemsidan – Ann presenterar ett förslag att man tar fram en 

gemensam mall så att de olika vattenrådens verksamhet/kalendarium kan läggas 

ut först på hemsidorna. Styrgruppen ställer sig positiv till det. Ingela bifogar ett 

enkelt utdrag/sammanfattning från förra protokollet som kan ses som en enkel  

verksamhetsplanering för  VRO 10 så här långt (bilaga 1).  

Skogsstyrelsens vattendirektivprojekt”. Info kommer att ges på distriktsvattendagarna 

i Älvsbyn. Ingela lovar skicka ut ett PM från skogsstyrelsen om skog och vatten 

som hon trodde gått ut tidigare (bilaga 2). 

Finansiering av vattenprojekt och åtgärder -  Ann uppmärksammade på 

bygdeavgiftsmedlen där en del hanteras av kommunerna. Det handlar om ganska 

stora pengar och man kan kolla vilka direktiv och lokala rutiner som finns. Medlen 

kan sökas för vattenåtgärder.   

Kristina tipsade om de nya möjligheter som finna att söka medel hos 

Skogsstyrelsen enligt Landsbygdsprogrammet ”Skogens mångfald” även för 

vattenanknutna åtgärder. Fortsatt finns även s.k. NOKÅS medel som också kan gå 

till dammar, vägtrummor och liknande.  

Ingela berättade om den fortsatta satsning på lokala naturvårdspengar ”LONA” 

som också kan sökas för att möjliggöra vattenprojekt.  
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Skolengagemang i vattenförvaltningen - Ann ville också väcka frågan att rådet 

funderar på om och hur vi kan bidra till att skolan och den framtida generationen 

engageras i vattenförvaltningsarbetet. Daniel informerade om planerade insatser i 

samarbete med Umeå naturskola längs Vindelälven och Umeälven inom ramen för 

projektet Från kust till fjäll. Fiskerådet har även tidigare erfarenheter från arbete 

med skolor i Sorsele kommun i samarbete med Finland, Norge och Skottland. 

Ingela tipsade åter om LONA pengar som också kan sökas för skolprojekt . I 

Lycksele har fler skolskogar fått stöd.  

 

Ingela tackade alla som deltagit och avslutade mötet 

 

 

 

Ingela Forsberg                                                       Daniel Holmqvist  

Lycksele kommun                                                  Vindelälvens fiskeråd 



 
 

 

Lycksele kommun Ume- Vindelälvens vattenråd 

Storgatan 22 

921 81 Lycksele.  

Telefon 0950-169 21.  

ingela.forsberg@lycksele.se 

 

Bilaga 1 

Verksamhetsplan 2010- VRO 10 

• Vi satsar under 2010 på att förbättra hemsidan för Ume- Vindelälvens vattenråd, 

och sprida information om den så den fungerar som ett verktyg i samverkan 

inom vattenrådsområdet.  

• Vi marknadsför vattenrådet i olika sammanhang, använder framtagna 

broschyrer och ”vattenrådsloggorna” vid annonsering mm. 

• Vi tar kontinuerligt upp anmälan till nätverket, namn och kontaktuppgifter, och 

meddelar sammankallande så de sätts upp på listan.  

• Vi deltar med representanter på vattenrådsgemensamma aktiviteter, som 

distriktets vattenrådsdagar vid Storforsen 19- 20 maj och nationella 

vattenrådsdagar i Borås 26 -28 september 

• Vi andordnar en studiedag på tema skog, vatten och fysisk påverkan/ 

återställningar i augusti . 

• Vi stimulerar bildande och deltar i arbetsgrupper kring specifika 

vattenförekomster. Det gäller exempelvis pågående arbete i Vormbäckens 

samverkansgrupp och uppstart av en grupp kring de frågeställningar om 

tillståndet i vattenmagasinen Bjurfors övre – Tuggensele som framkommit 

under förra årets samråd. 

• Vi har under 2010 en aktiv dialog med vattenmyndigheten/ 

beredningssekretariatet, exempelvis s om åtgärdsplan med prioriteringar av 

verifieringar och andar åtgärder. 


