
 

UME-VINDELÄLVENS VATTENRÅD, VRO 10 

Styrgruppsmöte, telefonmöte 20110607 
Närvarande: Dan Daleman, Daniel Holmqvist, Greger Jonsson, Jan Olofsson, Pär Holmström 

(e. 13.30), Åsa Jonsson (e. 14.00), Ann Salomonson 

 

Saknades: Deborah Jonsson, Kristina Nilsson, Magnus Bidner, Umeå kommun, Anneli 

Jönsson, Emma Rönnblom-Pärsson, David Berglund, Inger Edlund, Andreas Unee, Torleif 

Eriksson. 

 

Nytt sedan sist: 

 

Daniel Holmqvist, Vindelälvens fiskeråd 

Återställning längs Vindelälven rullar på. 

Aktiviteter runt Stornorrfors pågår gällande fiskvandring. 

Forskning gällande Ammarnäsöring längst upp i Vindelälven. 

 

Jan Olofsson, Vindelns kommun 

Träff med gruppen Tre regleringsmagasin 

Världsnaturfonden var med på mötet och visade intresse. 

Förhoppningar finns om att man kan få ett pilotprojekt till stånd inom KMV; GEP+GKP. 

Detta var alltså ett referensgruppsmöte där bland annat Vattenmyndigheten, Lst och 

Statkraft var med.  

Käppar för att dokumentera erosion sätts upp under sommaren. 

Bygdemedel har sökts för sommarens arbete. 

Greger Jonsson, Lycksele kommun 

Lycksele kommun föreläser angående gäddfisket. Håller på tills årsskiftet. Åsa Jonsson tipsas 

om detta. Restaturering Lycksbäcken September. 

 

Ann Salomonson, Vattenråd norr 

Har varit på Vattenrådsdagar. Ungefär 90 personer på plats. 

Ingick föreläsningar, en workshop hur man vill att Vattenråden ska fungera samt en 

exkursion. 

Allt material finns utlagt på internet. 

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

ntent&id=861 

 

Lst har bestämt vilka dammar som ska inventeras i sommar; ca 70st. Ska komma på internet. 

 

Rapport gällande miljögifter på kusten kommer också inom kort från Lst. 

http://www.vattenorganisationer.se/bottenviken/modules.php?name=Content&op=showcontent&id=861
http://www.vattenorganisationer.se/bottenviken/modules.php?name=Content&op=showcontent&id=861
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VM ska ha kommunträffar angående återrapportering avrinningsområdesvis. 

(Även kontaktpolitikerska komma fram vad det lider.) 

 

Ann avslutar projektet ungefär vid årsskiftet (kollegan Johanna byter jobb 1 augusti). 

 

Seminarium 

26 oktober gäller ej längre. 

Ann S har bifogat kallelse till Kammarkollegiet. Ska skickas. Greger skriver under. 

Preliminär agenda bifogat detta mötes kallelse. 

Nytt förslag på datum 18 eller 19 oktober 

Ann S ringer runt och kollar med Statkraft, Lst, UVF mfl vilket datum som är bäst. 

Preliminärbokar även Vindelns folkhögskola. 

 

VRO 8 bjuds också in eftersom de inte har funderat så mycket över det här. 

 

Fiskutsättning 

Funderingar runt uppstartsmöte kompensationsutsättningar (Magnus Bidner): inget nytt 

ännu. 

 

Ekonomisk redovisning 

Greger forskar i redovisningen för 2010. Återkommer i frågan. 

 

Statkraft 

Lill ska kolla/förankra eventuellt deltagande i styrgruppen. De har alltså fått frågan. 

 

Övrigt 

Pär tycker att Ann S artikel var bra och tipsar även om boken ”Skogens vatten” 

Tills nästa möte funderar vi över om vi behöver stöd i form av ett projekt som AS nu utgjort. 

Frågan luftas under kontaktpersonmöte 30 augusti. 

 

Nästa möte 

Telefonmöte 19 sep kl 14.00. 


