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1. Pontus Ekman valdes till ordförande för mötet.
Katarina Zeipel valdes till sekreterare för mötet.
2. Synpunkter på dagordningen
Frågor om samrådshandlingarna tas upp under punkt 6.
3. Föregående protokoll
Ingen hade några synpunkter.
4. Val av ordförande och juridisk person för vattenrådet
Beslut: Annika Berglund, Strömsunds kommun, valdes till ordförande för vattenrådet.
Strömsunds kommun valdes till juridisk person för vattenrådet.
5. Vad vill Vattenmyndigheten ha vattenrådet till?
Det är upp till vattenrådet hur man väljer att engagera sig. Pontus Ekman presenterade
vattenrådets uppgifter:
•
Delaktighet i arbetet med att ta fram förankrade beslutsunderlag
som t.ex. statusbedömningar, normer och åtgärdsförslag.
•
Arbeta för lokal förankring och delaktighet.
Synpunkter: Det är oklart vad som ska förankras. Remissen är relativt lättläst, men
problemet är att det är en så stor mängd material.
Länsstyrelsen fick i uppdrag att ta fram exempel på konkreta saker som man har
arbetat med i andra vattenråd, t.ex. ett projekt i nedre Dalälven.

6. Presentation av samrådshandlingarna som är ute på remiss.
Katarina Zeipel, presenterade samrådshandlingarna översiktligt.
Några frågor som kom upp:
•
Indalsälven är inte bedömd som KMV längst ner, varför?
•
Att inrätta vattenskyddsområden innebär orimliga kostnader. Vad
innebär formuleringen ”behöver”?
•
Per-Enar Åberg anser att vattenrådet i ett yttrande bör ha
synpunkten att: Vid klassning av reglerade vatten, kan det inte finnas för låga
näringsvärden? Eftersom reglering leder till utarmning borde det påverka
statusklassningen. Vattenregleringsföretagen vill prata med sina biologer om
frågan.
•
Per-Enar Åberg anser att vattenrådet i ett yttrande bör ha
synpunkten att: Det är inte tillfredställande att redovisningen av åtgärder är så
övergripande.
Frågan om vattenrådet ska ge ett yttrande på samrådsremissen diskuterades.
Vattenrådet skulle kunna yttra sig om övergripande frågor som berör alla.
Beslut: På nästa möte ska vattenrådet diskutera om vattenrådet kan enas om något i ett
gemensamt yttrande. Innan mötet e-postar alla sina förslag på punkter till ett
gemensamt yttrande till alla i vattenrådet.
7. Presentation av verifieringsarbetet under 2009
Länsstyrelsen presenterade den verifieringsprovtagning som planeras under 2009. Ett
urval av vattendrag kommer att provtas på kiselalger, ett urval av sjöar på
växtplankton och ett urval av vattendrag kommer att biotopkarteras. Länsstyrelsen
kommer att skicka ut förslaget på verifieringar till berörda kommuner för synpunkter.
För miljögifter är det lite oklart vilken metod som ska användas. Länsstyrelsen
funderar på att eventuellt mäta med passiva provtagare i en gradient från kusten och
upp i Ångermanälven, men avvaktar direktiv om vilken metod som är bäst att
använda.
8. Intressenters möjlighet att delta i vattenrådets arbete
Några intressenter har framfört önskemål om att delta i vattenrådet. Det är viktigt att få
rätt balans mellan olika intresseområden i vattenrådet och Delegationen ska godkänna
sammansättningen.
Beslut: Intressenter som vill delta i vattenrådet får delta i en referensgrupp. Om en
intressent som inte ingår i vattenrådet har något att framföra till vattenrådet kan de
begära att få komma på ett vattenrådsmöte och presentera sin fråga. Om vattenrådet
ska utökas måste det tas via Vattenmyndigheten/Delegationen.
Beslut: Minnesanteckningar från vattenrådets möten läggs ut på länsstyrelsens
hemsida: http://www.y.lst.se/verksamhet/vattenforvaltningvattendirektivet/samverkan.
9. Övriga frågor
Det är viktigt att vattenrådet sprider information om informationsmöten för ideella och
allmänhet på kvällen den 26 maj i Sundsvall och 28 maj i Sollefteå. Synpunkt: Det är

ett problem att inget möte är inplanerat i den västra delen av Ångermanälvens
avrinningsområde.
Katarina Zeipel ska skicka ut en förteckning över vattenrådets deltagare och
adressuppgifter. Förändringar av kontaktuppgifterna meddelas till Katarina.
10. Nästa möte
Tisdagen den 11 augusti 2009 kl 10-15 i Strömsund. Annika Berglund bokar lokal.
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