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Styrgruppsmöte, Ansia 2011-11-29 
 
Närvarande: Sture Andersson, Dan Dalemalm, Greger Jonsson,  Pär Holmström, Ann 
Salomonson, Katrin Tuorda, Sofie Wallström  
 

- Till sekreterare valdes Sofie Wallström, Vattenregleringsföretagen. 

Mötet inleddes med en kort presentationsrunda. 

 

- Greger Jonsson, Lycksele kommun  

Vindelälven - restaureringsarbeten efter flottningsverksamheten pågår inom de projekt som bedrivs 

via Vindeln Utveckling. Höstens högvatten har medfört stora problem med bl a inställda grävarbeten.  

Konstateras att seminariet i Vindeln var lyckat. Det finns pengar att använda till sådana arrangemang. 
 
Katrin Tuorda, Boliden 
Ny kalksilo i Kristineberg är installerad. Man får bättre kalkning vilket fäller mer metaller och, nu 
längre mätserier - mer att utvärdera och jämföra. Efterbehandlingsåtgärder i Hornträsk går bra, men 
det har varit höga flöden och svårt att jobba. Troligen klart i mars. Utsläppsmässigt har man inte 
kunnat konstatera några resultat ännu. Ca 6 km från Boliden finns gammal gruva som 
efterbehandlingsåtgärder börjat. Man har börjat deponera i Hökärn. Nu får man ett bättre pH och 
tiosulfaterna ska vara nedbrutna nu. Tidigare buffrade man upp pH:t. Reaktormetoden är en ny 
metod där man har fyra bassänger där de olika behandlingsstegen sker (sedimentering etc.). Nu har 
man utökat mätningarna också med fler parametrar.Ume- och Luleå universitet har påbörjat ett 
gemensamt forskningsprojekt ang. reningsmetoder 
 
Pär Holmström, Norra skogsägarna 
Skogens vatten- ett nytt studiecirkelmaterial har tagits fram, riktat mot enskilda skogsägare och 
övriga medlemmar. Assistens från Vattenmyndigheten behövs som utfyllnad i skogscirklarna. 
Samverkansgruppen 3 regleringsmagasin – har gjort en ansökan för medel till undersökning av 61 
bäckar, och med bidrag från VNF och bygdemedelspengar kunna anställa inventerare. Man avser ta 
sedimentprover. Makrofytforskare har lovat hjälpa till. Man hoppas få ihop ca 950 000. Man ska i 
projektet kartlägga näringsämnen som finns i magasinen (nulägesanalys). Gott samarbete mellan 
aktörerna (Statkraft m fl.) i gruppen 3 – regleringsmagasin. 
 
Ann Salomonson, Vattenråd norr  
Utvärderingsenkät – alla ska svara på frågor angående VattenOrganisationens arbeten de första 6 
åren. Man bör ha minst 60 % svarsfrekvens annars ingen bra utvärdering. Den sista februari 2012 
avslutas projektet (Ann slutar, 24/2). Ingemar Perrä, Vattenmyndigheten –  avser samla 
vattenkraftsindustrin. VR får en slags roll i detta. Det blir mer fokus på kraftverksindustrin och 
kommer att likna Vattenorganisationerna. Greger bevakar detta. Skellefteälvens möte: Vattenfall ska 
inventera alla sina torrfåror och dammar i hela landet! Konsulter ska utföra arbetet med en 
nulägesanalys. VR bör vara alerta och inhämta kunskap och info från detta.  
 



Man kommer dels att titta på vad domarna säger och vad som går att göra inom gällande tillstånd, 
och dels vad nuläget säger och vad man kan göra för att uppnå ”god ekologisk status”. Andra 
vattenråd, Mellanbygden (Robertsfors) söker pengar för små kustvattendrag, hålla små lokalt 
förankrade möten i delområden, och uppmuntra till arbete. Skellefteälven – samordnad 
recipientkontroll. Arjeplogströmmarna – vill titta på att lösa in fallrätten för att förhindra utbyggnad. 
 
VR 11 genomför ett torvseminarium den 9 januari 2012. Kust-VR kontaktperson har sagt upp sig. 
Vattenmyndigheten, Maria Öqvist samordna samverkan Norrb. – Västerb. vattenområden. 
 
Vattenmyndighetens höstmöte riktat mot kommuner har hållits på ett flertal orter. Lyckat! Många 
tjänstemän och politiker deltog – och fick upp ögonen för eget arbete. 
 
Lst, Ann försöker överföra arbetsuppgifter och hitta rutiner för hur hennes arbete ska fortleva. Hans-
Erik på Länsstyrelsen är kontaktperson. Ann skriver en lista med förmaningar till Vattenråden. Försök 
att inför varje möte ringa runt och kolla vad som hänt. Arbetet är indelat i 6-års cykler, nu är vi inne i 
år 2 på den 2:a cykeln. Nu kommer remissen ”översikt av väsentliga frågor” till Vattenråden (nov – 
maj remissperiod) Sedan kommer nästa remiss i nov 2014, där VR kommer att få tycka  
 
Dan Dalemalm, Vattenregleringsföretagen 
Jobbar på med åtgärder på vissa dammar, dammförstärkningar, förbättring av erosionsskydd etc., 
men ingenting i direktkontakt med vattnet. Samordnad beredskapsplanering för Umeälven ska 
påbörjas med flygfotografering och laserscanning under 2012.   
 
Sture Andersson, Statkraft 
Är med i Samverkan 3 – regleringsmagasin tillsammans med markägare, bybor och andra lokala 
krafter (lst). Åsa Jonsson leder ett arbete med nulägesanalysen för sommarens arbete med biflödena. 
Olika personer kommer då att handleda och hålla i undersökningarna för biflöden, bottenfauna, resp. 
makrofyterna. I övrigt stora investeringar i Bjurfors Nedre med focus på dammsäkerhet. Uppstart i 
projektet ”skydda 3: dje man” (allmänheten). Man ska inventera i år och sedan genomföra projektet 
2013. T.ex. om man kommer med båt mot en kraftstation?? 
 
Verksamhetsåret 2011: 3 regleringsmagasin har utvecklats positivt. Vattenseminariet vid Vindelns 
folkhögskola blev mycket uppskattat. 
 
Pär Holmström har en tanke om fördjupning mot erosionsfritt skogsbruk. Hos Vattenmyndigheten 
kan man söka pengar för projekt – men det ska vara av pilotkaraktär för att beviljas. Är kopplingen 
mot skogsbruket nytänk? Privata skogsägare är intresserad av att slippa erosionen. Sveaskog blir allt 
bättre på skogsbruk vid vatten. Jonas Eriksson är Näringslivsansvarig. Det är ett bra studiematerial 
som flera är intresserade av. Hjälp till skogsägare om man äger ett skyddsvärt område? – bra 
kommunikation sker med lst och skogsägaren kan få ersättning för bevarande via Naturbruksavtal. 
 
Ekonomi: 
Intäkter för 2011 ej med på sammanställningen på kallelsen, d.v.s. mer pengar kommer in. 
 
50 000 kr/år till VR där 25 000 kr är pengar att göra verkstad för, t.ex. träffar, seminarier. 
 
Verksamhetsplanering 2012: 
 
Aktiviteter/Möten:  

  Årsmöte 12 januari 2012, kl. 18:00  
  Åmbacka, Åmsele 



Ev seminarium 2012: Skogsbruk och erosion.  
Styrgruppsmöte, 24 april 2012, Ansia 
Styrgruppsmöte, 13 november 2012  
Ev. telefonmöten däremellan om behov finns. 

 
Diskussion kring ort för möten ur strategisk synvinkel för att fler medlemmar ska ha lättare att ta sig 
till mötena. Diskuterades förslag på föredragshållare på årsmötet. Föreslogs: 
Exempel Vojmbäcken – Hans Erik 
Efterbehandling av gruva – Katarina (Boliden) 
Fisketema – Havs- och vattenmyndigheten 
 
Skellefteälvens VRO har haft fokus mot kommunerna och särskild info om vattenförvaltning. 
Diskuterades hur vi fångar kontaktpolitikerna bättre. Konstateras att vi formulerar brev och bjuder 
särskilt in dem till årsmötet. Bra också om någon ringer till dem och peppar dem att komma. 
Är antalet möten bra? Två fysiska per år är bra, telefonmöten vid behov inför seminarieplanering etc. 
 
Ann konstaterar att lst gör sammanställning av provresultat och undersökningar varje år. Bra om lst 
kan dra resultat från dessa på ett av mötena (hans-Erik). 
 
Diskuterades också annonsering och informationsspridning. Bra med annonsering i lokalblad, ex 
Lyckselebladet och Vindelbladet, ev. annan lokal annonsering inför möten/seminarium.  Diskuterades 
också hemsidan och ev. länkning från andra hemsidor till VRO:s hemsida från t.ex. byaföreningar, 
fiskevårdsföreningars hemsidor etc.  Då är det mycket viktigt att uppdatera hemsidan och hålla infon 
up-to-date. Ev. skulle man kunna söka pengar för att lägga ner lite jobb på att inventera 
”länkmöjligheter”. Greger tar på sig att sammanställa detta. 
 
Övrigt: 
Ann efterfrågar tips på ämnen till Vattenrådsdagarna. Föreslogs Vattenkraftens påverkan, VIST-
utbildning, Förändringar i vattendirektivet (text prioämnena , Anns tillägg). Hur ska företagen hänga 
med? 
 
Katrin poängterar hur man jobbat i Östergötland med info om vattenvårdsarbete till allmänheten. 
Det är ju ofta lite ”hemligt” vart man planterar ut fisk eller där det finns lokaler av t ex flodpärlmussla 
etc. I Östergötland har man valt att göra en mer öppen info mot allmänheten med ex på en god 
ekologisk lokal (bäck eller annat vattendrag) och anordnat informationstavlor, undervattenskikare 
etc. för att hellre väcka intresse och engagemang. En särskild led för barn och en mer riktat mot 
vuxna för att alla ska kunna ta del av det som är bra. Har fallit mycket väl ut där! 
 
Greger läste upp ett exempel på brev som tidigare skickats ut till politiker etc. och han omformulerar 
det lite och skickar ut inför kommande årsmöte. 
 
Vid pennan, 
Sofie Wallström 


