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Protokoll från möte med Vattenrådet för Ångermanälvens
och Vapstälvens avrinningsområden
Tid: 2010-06-14 kl 10-14
Plats: Strömsunds Folketshus
Närvarande: Torgny Forsgren, Vilhelmina kommun
Leif Olsson, Naturskyddsföreningen
Maria Danvind, Sollefteå kommun
Roland Falkensson, LRF
Per-Enar Åberg, fiskevattenägareförbundet
Annika Berglund, Strömsunds kommun
Pontus Ekman, Länsstyrelsen Västernorrland
Leif Göte, Vattenmyndigheten
Karin Bysteth, Praktikant Sollefteå kommun
Ruben Karlsson SCA
Peter Reinemyr, Ångermanälvens vattenregleringsföretag
Åke Henriksson E.ON Vattenkraft Sverige AB
1. Presentationsrunda
2. Synpunkter på dagordningen.
Under punkten övrigt ville Pontus lämna information om vattenrådsarbete i
Bottenviksdistriktet. Per-Enar ville diskutera en utökning av vattenrådet med fler
representanter för fiskevårdsområden under punkt 11. Per-Enar föreslog också att frågan
om val av ersättare i Vattenrådet skulle tas upp under punkt 7.
3. Nystart i vattenförvaltningsarbetet 2010-2015.
Leif informerade om Vattenmyndighetens arbete och hur man tänker arbeta framöver och
under den andra planeringscykeln. Pontus bifogar presentationen med protokollet.
4. Vad skall man samverka om och varför.
Leif: Avsikten med samverkan är att få till bra beslut och en förståelse för olika behov och
önskemål. Formellt sett så skall det enligt direktivet ske en samverkansprocess kring
vattenförvaltningsarbetet.
5. Rapport från vattenrådsmötet i Falun
Pontus: Bl.a. konstaterades att vattenråden har en viktig uppgift inom
vattenförvaltningsarbetet. Att delta i arbetet med prioriteringar är en tydlig uppgift för
rådet. Att arbeta med konkreta åtgärder är inte en lika tydlig uppgift. Viktigt att
vattenrådet definierar hur man ser på sin uppgift och vilken roll man har. En annan viktig
roll för vattenrådet är att engagera och involvera lokala intressenter i
vattenförvaltningsarbetet.
6. Roller och uppdrag inom vattenförvaltningsarbetet,
Leif presenterar den ”Handledning för vattenråd” som Vattenmyndigheten håller på att ta
fram och som skickats ut till vattenrådets ledamöter. Denna handledning är tänkt att vara
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ett stöd för vattenrådens arbete och behandlar bl.a. roller, arbetsgrupper, referensgrupper,
förslag till stadgar mm. Vattenmyndigheten önskar vattenrådets synpunkter på denna
handledning senast den 1 september till Madelen Juhl Vattenmyndigheten,
madelen.juhl@lansstyrelsen.se.
7. Vattenrådets sammansättning och stadgar
Mötet konstaterade att man behöver ta fram stadgar för vattenrådet, som bl.a. behandlar
val av ordförande, ersättare, ledamöter, hur många man skall vara mm.
Mötet beslutade att ge Annika och Maria i uppdrag att ta fram ett förslag till stadgar som
skall skickas ut till övriga ledamöter för synpunkter. Beslut om stadgar fattas vid nästa
möte.
8. Hur kommuniceras vattenförvaltningsarbetet från loka nivå till distriktsnivå och
tvärt om?
Pontus: Ett behov som tydligt belystes under vattenrådens dag var hur vattenråden skall få
med lokala intressenter i vattenförvaltningsarbetet. Detta identifierades som en viktig
fråga för vattenråden att ta tag i under den närmaste tiden. Vattenrådet behöver ta ställning
till hur man kommunicerar med och involverar lokala intressenter.
Mötet enades om att det finns behov av att identifiera vilka intressegrupper som ska
involveras i vattenrådets arbete.
9. Finansiering/bidrag.
För 2010 kommer Vattenmyndigheten att kunna bidra med ytterliggare 50 000
kr/vattenråd. Vattenmyndigheten vill också teckna en överenskommelse med vattenrådet
om redovisning av hur medlen använts, i samband med ansökan om bidraget. Det finns
även en möjlighet att ansöka om projektmedel från vattenmyndigheten. Mötet beslutade
att ge Annika i uppdrag att ansöka om medel för vattenrådets arbete under 2010.
10 & 11. Utökning av vattenrådet
Det har inkommit förfrågan från olika håll till vattenrådet om en utökning med en
representant för Älvräddarna, två representanter för fiskevårdsområden samt en
representant för en referensgrupp för allmänheten.
Diskussion om vilken representation som skall finnas i vattenrådet: Mötet konstaterade att
det saknas strategi för hur man ska förfara när intressenter vill sitta med som ledamöter i
vattenrådet. Alla intressenter bör beredas möjlighet att detta i vattenrådets arbete frågan är
bara på vilket sätt. Mötet beslutade att frågan om en eventuell utökning av antal
ledamöter i vattenrådet skjuts upp tills vattenrådet beslutat om stadgar, vilka bör
tydliggöra hur rådet ska hantera sammansättningen av ledamöter. Maria kontaktar Lennart
Nordström och Älvräddarna och Torgny kontaktar Vojmåns vänner angående deras
förfrågan om representanter i vattenrådet och meddelar att frågan kommer att avgöras
först sedan stadgarna fastställts.
10. Övrigt.
Torgny informerade om en insändare i Västerbottenskuriren som varit kritisk mot
vattenråden och dess funktion.
Pontus redogjorde för Christer Borgs intervju av Johanna Alm och Bo Sundström
angående vattenrådens arbete i Bottenviksdistriktet. (bifogas vid utskick av protokollet).
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11. Nästa möte
Torsdag den 23 september i Strömsund. Kl 10:00 – 14:00.
13. Mötet avslutas
Ordförande förklarar mötet avslutat
Sekreterare:

________________
Pontus Ekman
Justeras:

________________
Annika Berglund

________________
Maria Danvind

