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Ansia Camping, Lycksele 2011-03-16 

 

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Ume-Vindelälvens Vattenråd: VRO 10 

Närvarande 

Krister Fjällstedt, Lycksele kommun Greger Jonsson: Lycksele kommun 

Magnus Bidner: HS Rådgivning Nord  Andreas Unee: Lapland Goldminers 

David Berglund, Svea Skog Hans-Erik Johansson, Länsstyrelsen 

Dan Daleman Umeälvens regl.företag Ann Salomonson, Vattenråd Norr 

Åsa Jonsson, Samv.grp 3 regl.magasin Per Holmström, Norra Skogsägarna 

Kristina Nilson, Skogsstyrelsen Sorsele Inger Edlund, LRF 

 

 

1. Presentation och aktuellt i styrgruppen 

Det finns en ansökan från Länsstyrelsen för att inventera kulturmiljö längs Ume-och 

Vindelälven. Lycksbäcken har restaurerats efter flottning och åtgärder planeras i Storumans 

kommun gällande vägtrumma och restaurering. En ny kontaktperson är på gång för 

Umeälvens vattenregleringsföretag, med övergripande ansvar för VR i de älvar där de har 

verksamhet.  

  

Ann S. påtalade att Vattenrådsdagarna är klara för 2011 - Skellefteå 18-19/5 enligt särskilt 

program. Man planerar också nya rutiner för kontakten myndigheter/VR. Vattenmyndigheten 

betalar för hemsidan Vattenorganisationer.se och respektive Vattenråd skriver avtal för sitt 

inlagda material på hemsidor. Varje Vattenråd bör uppdatera sin information på dessa sidor. 

Man borde även fundera på att införa ”kontaktpolitiker” för at få en politisk förankring i VR. 

Under 2011 ska ”Samverkansgruppen tre regleringsmagasin” kartlägga erosionsförhållandena 

i älven. En kompetensgrupp ska också bildas. Skogsstyrelsen har ett flertal projekt igång med 

beröring mot vatten (kantzoner etc) med fokus på rådgivning gentemot Skogsägare. LRF har 

drivit ett mindre projekt avseende sulfidjordar (kompetensprojekt) 

 

Beredningssekretariatet 
En särskild rapport kommer att finnas tillgänglig för vattensystemet: 

”Underlag för åtgärdsarbete och verifiering”. Länsstyrelsen vill gärna ha in rapporter/underlag 

för de åtgärder som görs i vattensystemet, i syfte att uppdatera sina uppgifter. I dagsläget finns 

inget utarbetat system för hantering av externa uppgifter och åtgärder i form av t ex 

restaureringar, inventeringar, elfisken och fiskutsättningar.  

 

Akuellt inom Vattenförvaltning:  

- Prioriteringar av åtgärder från vattenråden 

- Revidering av miljöövervakning i VISS 

- Översyn av vattenförekomstindelningen 

- Revidering och översyn av statusklassning i VISS 

- Verifiering: uppföljning av gruvverksamhet, inventering av åtgärdsbehov Rickleån, Bureälv  

Projekt: Pilotsjön Skråmträsket samt Sulfidjordar 

 

Fler nyheter: 
- Ny kalkningsplan 

- Projekt Cesium/Kvicksilver i fisk (resultat läggs in på hemsidan) 
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- Projektet Rinnande vatten i Kvarken är förlängt 

- Återställning i Hörnån, Sävarån och Vindelälven 

 

 

Verksamhetsplanering 2011 

Ume-Vindelälvens vattenråd ska: 

 

Starta nya samverkansgrupper som arbetar med konkreta vattenfrågor 
Ett konkret exempel kan vara lokala grupper - gruvnäring/lokalbefolkning 

(Vattenrådet kan ge ett grundstöd på 5000 kr) 

Ett annat exempel kan vara nytänkande/lokal förankring vad gäller fiskutsättningar i 

Umeälven (Lokalbefolkning/Fiskeriverk/Fiskodling) 

Beslut: Krister (sammankallande), Magnus och Ann håller kontakt för att utarbeta en 

samrådsgrupp gällande vattendomsutsättningar. 

 

Förbättra informationsutbytet mellan myndigheter/organisationer 
Man bör initiera ”kontaktpolitiker” för att få in vattenfrågor på ett naturligt sätt in på politisk 

nivå i kommunerna. Ann påbörjar arbetet med att utforma ett brev som kan gå till 

kommunerna gällande detta ärende. 

 

Man kan försöka etablera särskilda vattenrådsgrupper i kommunerna. Vattenråd Norr kan 

medverka till att besöka mindre kommuner för att få igång en kommunal verksamhet 

 

Goda exempel läggs ut på hemsidan gällande olika exempel på lokala engagemang gällande 

vattenrådsfrågor. 

 

Verka för att arbetet i Vattenrådet ska upplevas mer konkret.  
Enkla konkreta skrivelser med enkelt ordval. 

Konkretiserad, enkel text i mail etc, istället för att bara lämna en länk till en hemsida. 

Ge myndigheten underlag för prioritering bland föreslagna åtgärder 

 

Anordna gemensamhetsaktiviteter enligt Vattenrådets önskemål 
Seminarieförslag: Tillsyn i regleringsmagasin – Vem äger frågorna?? 

(kommuner/länsstyrelse/företagens egenkontroll/Kammarkollegiet) 

Ann, Åsa och Dan utgör arbetsgrupp. Förslag på seminarium: Oktober 

Målgrupp: Styrgrupp och myndigheter. 

 

Möteskalender 
7/6:  Telefonmöte styrgruppen kl 13.00  

28/9:  Genomförande av Seminariet - Regleringsmagasin 

29/11  Styrgrpsmöte (reservdatum 7/12): budget, verksamhet och kommande årsmöte.  

12/1 2012  Årsmöte 

 

Övriga frågor: 

VISS: användarvänlighet: Avvakta den nya versionen som kommer 
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Kantzoner: Utbildning-avverkning i branter och erosionsrisk.  

(Kristina N. meddelar att denna utbildning planeras via Skogsstyrelsen) 

 

 

 

Vid datorn 

Greger Jonsson  

 

 

Justerat av Ann Salomonson 

 


