
 
UME- VINDELÄLVENS VATTENRÅD, VRO 10 

Vattenrådets kontaktperson 
Greger Jonsson, Lycksele kommun 

Storgatan 22, 921 31Lycksele 
070-625 97 30; greger.jonsson@lycksele.se 

2011-09-19 

   

 

Minnesanteckningar vid Styrgruppsmöte VRO 10. 

Telefonmöte: 19 september kl 13.00 

Närvarande: Greger J, Ann S, Lill W, David R, Dan, Kristina N, Åsa J, Jan, Pär 

 

- Kristina N valdes till sekreterare för minnesanteckningar 

- Seminarium Vindelns FH 18 oktober ”Reglerade vatten och vår miljö”, Ann informerade: två 

personer kommer från Kammarkollegiet, Nils Lejne och Henrik Malmberg. De vill prata 

direkt efter lunch. Vad ska de prata om? Hur företräder de allmänhetens intressen? Exempel? 

Gärna från Vindelälvens dalgång. Pågående projekt, t ex Stornorrfors och fiskvandring förbi.  

Kammarkollegiet har även ett uppdrag från Vattenmyndigheten. Vi vill veta vilket och hur 

jobbar de med det! 

Ingemar P (Vattenmyndigheten)  m fl bör kontaktas och var och ens ämne få en tydlig 

avgränsning. 

Lill W (Statkraft): Sture Andersson (troligen) kommer att redogöra för själva driften av ett 

regleringsföretag Vad händer vid höga flöden – hur hålla gränsen för vattendomen? 

Umeälvens regleringsföretag – vilken roll har regleringsföretagen (i allmänhet). Då bör kanske 

den föreläsningen i programmet komma före Statkrafts mer detaljerade beskrivning. 

Både Statkraft och Umeälvens regleringsföretag bör kanske ta upp beredskapsplanering vid 

extrema flöden. 

Kommunerna har inga särskilda beredskapsplaner för t ex dammbrott, men alla har en mer 

generell plan för åtgärder vid extraordinära händelser. Vi hinner kanske inte ha med någon 

kommun också… 

Efter diskussion framkom att det som handlar om tillsyn borde Länsstyrelsen (Lennart M) 

redogöra för. 

Åsa J (Gruppen 3…)  kommer att berätta lite om vad som hänt i Gruppen 3 regleringsmagasin. 

Det kan komma många olika frågor, eftersom publiken är blandad. 

Greger J kan vara ordförande på seminariets förmiddag. Rune Sjöström, Vindeln, tillfrågas om 

att hälsa välkommen. Ordförande på eftermiddagen blir Ann S. 

Tiden bör vara ca en halvtimma per föreläsare. Kammarkollegiet bör få mer tid. 
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- Vattennytt, David R, Sveaskog: vattenriken – arbete pågår inom varje marknadsområde. Dessa 

ska vara knutna till vatten . I Västerbotten  Skeppträskån, Malå, eller Paubäcken. Div skötsel 

för att gynna vatten. Det är nog några år bort innan dessa ”riken” är fastlagda. 

- Pär, Norra skogsägarna: studiecirklar på gång om skogens vatten. Stöttning kommer att 

behövas från vattenrådet i form av föreläsare och bra exkursionsområden.  

- Kristina N, Skogsstyrelsen: projekt inom Landsbygdsprogrammet rullar på. Det handlar om 

rådgivning för enskilda och i grupp för att värna vattenkvaliteten 

- Lill W, Statkraft: förstärkningsarbeten av damm i Bjurfors nedre pågår. Arbetet har försenats 

p g a höga flöden. 

- Åsa J(Gruppen 3…): arbetsgruppen jobbar vidare. Finansieringsfrågan är ännu ej löst. 

- Greger J: restaureringar i Vindelälven pågår. I övrigt inget nytt. 

- Dan: inga stora jobb på gång. 

- Jan: LIS-planering (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) där man ska kunna bygga inom 

100 m från vatten pågår. Vissa kommuner är klara medan andra just börjat. 

- Ann: ny handledning för vattenråden håller på att tas fram. Två delar en som vänder sig inåt 

och en utåt i vattenförvaltningen. En pappersenkät kommer ut till alla i styrgruppen för att 

utvärdera arbetet kring vattenförvaltning. 100% svarsfrekvens förväntas!!! 

Mycket nytt är på gång – några exempel: Felen i förteckning/kartor av vattenförekomster 

håller på att rättas till. Övergödning: verifieringsstudier har gjorts. Ny kalkningsplan för 

Västerbotten finns. FLISIK – projekt kring sulfitjordar har startat. Lögdeälven, Sävarån ska 

ingå i vandringshinder-projekt (Trafikverket). 

2013 då ska ”väsentliga frågor” tas fram –remisser kommer att landa på vattenrådets bord. 

Framtiden: en del vattenråd vill klara sig själv, medan andra vill ha en person som samordnar. 

Finansiering saknas. Vattenrådet kan söka pengar bland sina egna medlemmar! 

- Framtida ev projektansökningar Vattenmyndigheten 

Man kan söka från Vattenmyndigheten till pilotprojekt – någonting som inte får pengar någon 

annanstans ifrån. Det finns två delar i detta, dels att söka pengar till en samordnare och dels att 

söka pengar till åtgärder. För en samordnare bör nog flera vattenråd gå ihop. Greger fick i 

uppgift. Vid ansökningar kan VRO söka pengar. Det är lämpligt att VRO är styrgrupp – men 

VRO kan ej anställa någon. 

- Ekonomi, det finns någon tusenlapp över. Nu finns en ekonom som kan hjälpa till. Arvoden: 

de som deltar och inte gör det på arbetstid får 1000 kr. Då läggs det per automatik till sociala 

avgifter mm, så det blir i praktiken 1400 kr. Formerna kring detta bör diskuteras på något 
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möte. LRF har en annan lösning, som bör kollas upp. Men det får inte strida mot gällande 

lagar. 

- Kontaktpolitiker: alla kommuner utom Nordmaling har utsett representanter. Listan skickas 

till alla styrgruppen. Politikerna bör bjudas in till ett möte, där VROet presenteras. Alla 

politiker får även presentera sina tankar kring vattenfrågan. 

- Mötet avslutas. Nästa möte 29 november. 

 

Vid tangentbordet 

Kristina Nilson 

 

 


