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Protokoll från möte med Vattenrådet för Ångermanälvens
och Vapstälvens avrinningsområden
Tid: 2009-08-11 kl 10-14
Plats: Strömsunds kommun
Närvarande: Mats Grönlund, Vilhelmina kommun
Jörgen Sikström, Dorotea kommun
Johan Tielman, E.ON vattenkraft
Åsa Eriksson, Sollefteå kommun
Roland Falkensson, LRF
Per-Enar Åberg, Sveriges fiskevattenägareförbund
Annika Berglund, Strömsunds kommun
Mats-Erik Gustavsson, Ångermanälvens vattenregleringsföretag
Katarina Zeipel, Länsstyrelsen Västernorrland

1. Justering av protokollet
Johan Tielman och ordförande Annika Berglund valdes till justerare av protokollet.
2. Synpunkter på dagordningen
Det finns önskemål om att Katarina ska demonstrera Vattenkartan efter mötet.
3. Föregående protokoll
Ingen hade några synpunkter.
4. Rapport om beslut om Vattenrådet i Delegationen
Nästa delegationsmöte är den 1 oktober 2009 och då kan Vattenrådet för
Ångermanälven och Vapstälven tas upp till behandling.
Mats-Erik Gustavsson, Ångermanälvens vattenregleringsföretag, kommer att ersätta
Anders Östin fr.o.m. 2009-09-01.
Maria Danvind, Sollefteå kommun, kommer att ersätta Åsa Eriksson fr.o.m. 2009-0901.
5. Vattenrådets yttrande över Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikts
samrådsmaterial för förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram
och miljökonsekvensbeskrivning.
Beslut: Vattenrådet beslutar att yttra sig enligt följande punkter:
1. I Åtgärdsprogrammet hänvisas till 6 kap vattenförvaltningsförordningen
(2004:660) 2§: ”Åtgärdsprogrammet för distriktet skall vara fastställt senast den 22
december 2009 och åtgärderna vara vidtagna senast den 22 december 2012.”
Vattenrådet anser att det är en brist i åtgärdsprogrammet att det inte är helt tydligt vad
som menas med att åtgärderna ska vara ”vidtagna”.
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2. Bottenhavets vattendistrikt är störst i landet och omfattar en stor del av Sveriges
vattenförekomster. Det behövs därför betydande resurser till att genomföra en
verifiering av statusen i vattenförekomsterna inom Bottenhavets vattendistrikt innan
man kan göra en prioritering av åtgärder.
3. I vissa sjöar kan det vara problem med onaturligt låga näringshalter och därför
borde även näringsbrist bedömas vid statusklassificeringen av vattenförekomsterna.
Idag har bara de vattenförekomster som har onaturligt höga näringshalter fått sämre
status än god.
4. Det är en brist att man vid redovisningen av kemisk status i Vattenkartan inte kan se
om det finns problem med andra ämnen än kvicksilver.
6. Presentation av verifieringsarbetet 2009
Katarina Zeipel presenterade de verifieringar av övergödning och fysisk påverkan som
pågår och informerade om att upphandling av passiva provtagare för att verifiera
prioriterade ämnen pågår. Provtagning med passiva provtagare planeras vid några
lokaler i sjöar och vattendrag, grundvatten samt i kustvatten. Beredningssekretariatet
tar gärna emot synpunkter på vilka lokaler som bör prioriteras för mätning med
passiva provtagare under den här veckan.
Katarina fick i uppdrag att se till att förslaget på provtagningspunkter i grundvatten
skickas ut till vattenrådet.
7. Vattenorganisationernas webbportal www.vattenorganisationer.se
Vattenmyndigheterna har skickat information om webbportalen
www.vattenorganisationer.se. Om vattenrådet ska lägga upp en hemsida är det viktigt
att någon är ansvarig för att informationen uppdateras. Frågan är om någon i
vattenrådet har möjlighet att lägga tid på det. Det som relativt enkelt skulle kunna
läggas ut på hemsidan är kontaktuppgifter till de som sitter i vattenrådet samt
mötesprotokoll.
Jörgen Sikström fick i uppdrag att prata med Mikael Dalman, Sveriges Sportfiske
och Fiskevårdsförbund, och undersöka vad som krävs av vattenrådet för att bygga upp
en hemsida.
8. Rapport från möten med allmänheten om samrådsremissen
Katarina rapporterade kort från kvällsmötena med allmänheten om samrådsremissen i
Sollefteå den 28 maj samt ett extrainsatt möte i Åsele den 10 juni. Minnesanteckningar
kommer att läggas ut på Vattenmyndigheternas hemsida. På mötet i Åsele kom
önskemål om att länsstyrelsen ska samverka mer gentemot fiskevårdsområden.
Beredningssekretariatet på länsstyrelsen anser att denna samverkan bör ske via
vattenrådet.
9. Nästa möte
Nästa möte blir onsdagen den 10 februari 2010 på Strömsunds kommun. Om behov av
ett möte skulle uppstå under hösten kallas till ett möte via e-post.
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Sekreterare:

________________
Katarina Zeipel

Justeras:

________________
Annika Berglund

________________
Johan Tielman

