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Telefonmöte styrgruppen för Ume- Vindelälvens vattenråd 

VRO10      

Tidpunkt: 2010-04-14, kl. 13:15-14:30 

Form: Telefonmöte  

Deltagarlista: 

Ann Salomonsson, Region Västerbotten                    Anneli Jönsson, Vattenfall AB 

Daniel Holmqvist, Vindelälvens fiskeråd                    Ingela Forsberg, Lycksele kommun   

Pär Holmström, Norra skogsägarna                                  David Berglund, Sveaskog AB  

Janne Olofsson, Vindelns kommun                                    Inger Edlund, LRF 

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

Vattenregleringsföretag, , Staffan Sjöström, Umeå kommun, Debora Jonsson, Storumans kommun,  

Maria Forsell, Boliden AB.  

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

- Inför exkursion den 7 augusti  

- Rapport från träff med Bersek 245 april – hur går vi vidare med 
samverkan 

- Aktuellt från arbetsgrupperna 

- Sammanslagning/ koordination med Ume- Vindelälvens 
vattenvårdsförbund 

- Övrigt  

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

 

2) Exkursionsdag i augusti –   

Styrgruppen beslutade med hänsyn till semestertider och andra arrangemang att 

ändra tidpunkten för exkursionen till den 21 augusti. Upplägg, annonsering mm 

diskuterades. Ett färdigt program från arbetsgruppen och annonsförslag från Ann 

mailas ut till styrgruppen i slutet av maj /början av juni.  Pär kollar upp deadline 

för annonsbladet i Vindeln och Ingela motsvarande i Sorsele, Storuman, Vännäs 
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och Lycksele. Vi annonserar också i VF/VK. Vattenrådet står för bussresor och 

förtäring. 

3) Rapport Bersek - Hur går vi vidare med samverkan 

Ingela och Ann rapporterade från mötet med Beredningssekretariatet och 

kontaktpersonerna för vattenråden inom Västerbottensdelen av Bottenvikens 

vattendistrikt. Minnesanteckningarna med samverkansplanen har skickats ut till 

styrgruppen och ligger också ute på hemsidan 

http://www.vattenorganisationer.se/bottenviken/modules.php?name=Content&

op=showcontent&id=559

Av anteckningarna framgår vilka frågeställningar Bersek vill ha in synpunkter från 

vattenråden på och vilka önskemål som framfördes från vattenråden. Västerbotten 

har ännu inte presenterat de Vattenrådsområdesvisa åtgärdsplanerna (ÅP). De har 

utlovats efter påsken. 

Styrgruppen beslutade  att  maila ut  frågeställningarna enligt samverkansplanen 

tillsammans med åtgärdsplanen (ÅP) för VRO 10, när den kommer,  till nätverket 

med uppmaning att diskutera i respektive organisation och komma med 

synpunkter och förslag. Dessa inskickas till Ingela/Krister senast 2010-10-04, 

sammanställs och diskuteras vid en styrgruppsträff  preliminärt 2010-10-13   

Styrgruppen beslutade även att preliminärt hålla årsmöte i slutet november/början 

december med en intressant föredragshållare/programpunkt, då kan även Bersek 

ge eventuell respons på synpunkterna från rådet. 

4) Arbetsgrupper 

 ”Arbetgruppen 3 regleringsmagasin”- Pär rapporterade att man haft ett antal möten 

och engagerar intresserade och lokala resurser med kompetens inom 

vattenområdet. Man vill knyta till sig expertis som kan var till nytta i arbetet. 

Exempelvis har man fått ta del av filmningar av bottenområdet nedströms Ramsele 

och en boende i älvdalen studerar fiskens reproduktion i KMV- vatten. Man har 

också kontakt med Fiskerådet och Vindelns kommun bl. a angående bildande av 

fiskevårdsområdesförening. Man kommer även att ha en träff med Ann och 

http://www.vattenorganisationer.se/bottenviken/modules.php?name=Content&op=showcontent&id=559
http://www.vattenorganisationer.se/bottenviken/modules.php?name=Content&op=showcontent&id=559
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eventuellt Länsstyrelsen och diskutera hur man ska jobba och vilka 

frågeställningar man ska prioritera till att börja med.  Enligt Bersek planeras inga 

särskilda lokala insatser för KMV vatten. De ska utredas i ett nationellt projekt bl. a 

med en förstudie i ett magasin i Arjeplog. Intressant därför med arbetsgruppen 

inom vårt VRO och styrgruppen hålls löpande informerad.  

”Vormbäckens arbetsgrupp”  Den tidigare nämnda  studiedagen längs systemet upp 

till Hornträsket  blir av den  8  juni. Inbjudan till VRO 10 nätverket kommer 

 

Sammanslagning/ koordination med UVVVF 

Inför Ume- Vindelälven vattenvårdsförbunds årsmöte den 22 april har ordförande 

Brita Bristav hört av sig och önskat info från VRO 10 och lite tankar angående 

eventuell samordning/sammanslagning av vattenrådet och vattenvårdsförbundet. 

Ann och eventuellt Ingela kommer att delta på mötet. Styrgruppen bedömde att 

det vore intressant och angeläget att få möjligheterna, för- och nackdelar utredda 

med utblickar mot andra vattenvårdsförbund som också fungerar som vattenråd 

mm. Ann S skulle kunna vara rådet och VVF behjälplig med detta inom projektets 

ram. Styrgruppen beslutar att ställa sig positiv till att former och konsekvenser av 

eventuell samordning/sammanslagning med Ume- Vindelälvens 

vattenvårdsförbund undersöks närmare. 

Övrigt 

Miljöövervakning kvicksilver/cesium i konsumtionsfisk- Klart vilka vatten som provats 

2010. Många VF inom VRO 10 undersöks i år. Ingela lovar kolla upp om något av 

de tre regleringsmagasinen arbetsgruppen arbetar med ingår kommande år och 

om det annars går att komplettera med dessa. Janne bedömde att det fanns 

möjlighet att kommunen i så fall kan utöka provtagningen. 

Världsvattendagen 22 mars  -  Mötet kände inte till om ytterligare aktiviteter 

anordnats förutom Umeå -veckan. 
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Byte ordinarie kontaktperson Krister Fjällstedt tar över som kontaktperson efter 

Ingela som kommer att vara helt eller delvis tjänstledig fr. o m hösten. 

Kalendarium 

19- 20 maj -  Distriktsvattenmöte i Storforsen, Älvsbyn 

8 Juni - Exkursion Vormbäcken/Hornträsket 

21 augusti - Skogs- och återställningsexkursion  

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

4 oktober - Inlämning synpunkter till Bersek till kontaktperson 

13 oktober - Styrgruppsträff, tema synpunkter till Bersek 

Nov/dec - Årsmöte med intressant föredrag och ev. återkoppling från Bersek 

Ingela tackade alla som deltagit och avslutade mötet 

 

 

Ingela Forsberg                                                       Daniel Holmqvist  

Lycksele kommun                                                  Vindelälvens fiskeråd 


