UME- VINDELÄLVENS VATTENRÅD, VRO 10

Årsmöte VRO 10 – Onsdag den 26/5 2021 kl 10.00
Anteckningar
- Presentation av deltagare:
Kenneth Ottosson, HS Västernorrland (föreläsare)
H-E Johansson Länsstyrelsen Gunnar Paulsson, 3mag.gruppen
Torgny Forsgren, SNF
Christoffer Johansson, Skogsstyrelsen
Åsa Widen, För. Umeälven
Anne-Lise Harnesk, politiker, Vindelns kmnc
Anneli Jönsson, Vattenfall
Tina Hedlund, VRF
Tony Ackerman, SCA
(Daniel Holmqvist, Ume-Vindelälvens Fiskeråd )
Ann-Kristin Vinka: Biosfär område Vindelälven- Juhttátahkka
- Föreläsning: (finns i sin helhet på VRO 10 hemsida)
Sammanslagning av FVO-föreningar, Kenneth Ottosson, HS Västernorrland
Via sin uppdragsgivare Sundsvalls kommun undersöktes möjligheterna att slå samman de två fvo:n
som förvaltade sträckan Viforsen-havet. Man började med ett informellt samarbete baserat på ett avtal
utifrån de senaste 3 årens försäljning. En förvaltningsgrupp bildades och gjorde mycket av av en
normal styrelses arbete. Man införde ett gemensamt fiskekort och höjde priserna med 25%.
Försäljningen ökade med 50% jft med de tidigare årens båda kortintäkter samtidigt som två styrelser
kunde ersättas med en. Vid utvärderingen av resultatet beslutades om en sammanslagning vilket
genomfördes på de bägge områdens årsstämma samtidigt som fiskerättsägarförteckningen
uppdaterades. Ett förslag på stadgar presenterades samt fördelning av intäkter. Länsstyrelsen
kontaktades för att genomföra ändringen till ett område: Nedre Ljungans FVOF, vilket beslutades i
aug 2018.
- Bordet runt: Information om året 2020 och planer 2021
Åsa Widen
Juktån/Lickotgrenen restaurerades 2020. En ny minimitappning genomförs under 2021 med 7m3/s
under maj månad. Under 20231 ska tröskeln mot Likttgren kollas upp och dessutom sker arbetet med
att förbereda restaurering av hela Lycksbäckan samt dialog med Lycksele kommun vad gäller
strandpromenaden i centrala Lycksele.
Tina Hedlund
Man har sökt tillstånd för att justera tröskeln vid Likottgren för att få långsiktigt hållbar lösning på
flödet i grenen.
Torgny Forsgren: SNF har överklagat gruvansökan vid Vindelgransele till HD
Anne-Lise harnesk: Vindelns kommun är aktiv i arbetet med biosfärsområdet och hon ser det som
positivt att de även är delaktig i VRO 10. Hon ser gärna ett ökat fokus på dagens skogsbruk och dess
effekter på avrinningsområdet.
Gunnar Paulsson: Man arbetar med tillståndsansökan för Ramsan del två samt fortsätter arbetet med
att bilda FVO, där Lantmäteriet kommer att ha ett sammanträde med sakägarna inför bildandet.
Christofer Johansson: Hög prioritet ligger på arbetet med den fjällnära skogen där stora arealer ska
besökas under fältsäsongen.
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Annelie Jönsson: Stornorrforsmålet ska efter en 60-årig process avslutas under 2021 där viktiga frågor
är dammsäkerhet och fiskväg förbi kraftverket.
Tony Acckerman, SCA: Avseende miljö och vatten så arbetar man bl a med vägar/trummor samt
Toskbäcken och våtmarksrestaurering.
Ann-Kristine Winka: Biosfärsområdet har nu övergått från ansökningsfas till fast verksamhet med
första årsmötet i maj 2021. Det stora arbetet är att förklara vad ett biosfärområde är för något,
gentemot föreningar, organisationer och lokalbefolkning i området. Man arbetar med sex st
fokusområden och har nyligen beviljats ett LONA-projekt gällande en digital karta för besöksmål.
Man jobbar även gentemot studieförbund och olika forskningsprojekt.
Lycksele kommun
Arbetar tillsammans med Föreningen Umeälven i frågor som rör Lycksbäckens restaurering samt
strandpromenaden i centrala Lycksele. Dessutom pågår arbetet med att bilda ett naturreservat i
Tannberget som ligger i direkt anslutning till tätorten samt avvattnas via Tannbäcken till Umeälven.
När detta beslutas kommer ett viktigt område för det nära friluftslivet och Umeälvens vattenmiljö att
skyddas från avverkning.
Daniel Holmqvist: Hade problem att ansluta till mötet
- Nytt från Länsstyrelsen
Vårens stora samråd från Vattenmyndigheten avslutades den sista april. På Lst arbetar men nu med
kvaltietssäkring av VISS. H-E Johansson går i pension den sista juli och namn på ersättare kommer
senare.
- Styrgrupp/Kontaktpolitiker 2020-22 (se lista av nuvarande ledamöter i slutet)
Tony Ackerman, SCA, ingår from detta årsmöte i styrgruppen för VRO 10.
- Ekonomi 2021
Intäkter
Överfört från 2020:
Bidrag LST 2020:
Summa
Kostnader:
Lycksele kommun:
Resor/Transport:
Konferenskostnad
Logi:
Konsulter (Hemsida):
Summa
Överföres 2021:

71 453
60 000
131 453
Ej tagit ut någon ersättning 2020
7 960
4100
4500
24510
41070
90 384 kr

Förslag-Ekonomi 2021:
Inga nya medel äskas från Länsstyrelsen. Inga förslag till verksamhet har ehller kommit in. De
kvarvarande 90 384 står till förfogande för verksamhetsförslag under 2021.
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- Förslag verksamhet inom VRO 10 för 2021
Inga förslag har inkommit under året så det är fritt fram för styrgruppen att komma in med förslag
löpande till kontaktperson Greger Jonsson. Avseende studiebesök/möten och covid så beskrev Åsa att
det från Umeå Universitet gått ut riktlinjer att det är godkänt att träffas utomhus, dock ej formella
möten. Detta gäller tom slutet av september.
Mötet avslutades
VRO 10: Styrgrupp/Kontaktpolitiker 2020-22: Uppdaterad Årsmöte 2021
Ny: SCA Lycksele
tony ackerman
tony.ackerman
Lycksele kommun
Greger Jonsson
greger.jonsson@lycksele.se
Länsstyrelsen

Hans-Erik Johansson
Ersättare: Jonas Eriksson
Ann-Kristin Vinka

hans-erik.johansson@lansstyrelsen.se

För. Samverkan Umeälven
SNF Västerbotten
Storumans kommun

Åsa Widen
Torgny Forsgren
Mattias Åkerstedt

asa.widen@umealven.se
torgny.forsgren@gmail.com
mattias.akerstedt@storuman.se

Skogsstyrelsen

Christofer Johansson
christofer.johansson@skogsstyrelsen.se>
Ersättare Mats-Erik Estefors

Tremagasinsgruppen:

Gunnar Paulsson

gunnar.paulsson@home.se

Vattenregleringsföretagen

Tina Hedlund

Tina.hedlund@vattenreglering.se

Vattenfall

Anneli Jonsson

anneli.jonsson@vattenfall.com

Vindelälvens Fiskeråd

Daniel Holmqvist

daniel.holmqvist@lycksele.se

Kontaktpolitiker
Vindelns kommun

Anne-Lise Harnesk

anne-lise.harnesk@vindeln.se

Lycksele kommun

Pär Dahlgren

rusksele.rokeri@brinet.se

Sorsele kommun:
Vännäs kommun:

Saknas
Saknas

Biosfärområde
Vindelälven-Juhttátahkka

biosfar@vindelalven.se

Vattenrådets kontaktperson
Greger Jonsson, Lycksele kommun
Storgatan 22, 921 31Lycksele
070-625 97 30; greger.jonsson@lycksele.se

