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Del 1 (kl 10.00-12-00).
Status vattenförvaltningsarbetet, planering av arbetet framåt samt diskussion om
framtida samverkansformer.
1. Presentation av närvarande - namn och organisation.
2. Per Molin, Länsstyrelsen Västernorrland, valdes till ordförande för mötet.
Länsstyrelsen Västernorrland valdes till sekreterare för mötet.
3. Katarina Zeipel, Länsstyrelsen Västernorrland, presenterade kort
vattenförvaltningsarbetet och var i sexårscykeln arbetet befinner sig just nu. Kort
diskussion om oklarheterna kring finansiering av kommande åtgärder vilket skapar
”positioneringsproblem” mellan intressenter.
4. Per Molin, Länsstyrelsen Västernorrland, presenterade vattenrådets roll och uppgift.
Kort diskussion kring vattenrådets mandat där det kostaterades att vattenrådet inte har
något beslutsmandat, vilket innebär utrymme för att olika bedömningar kan framföras
till beslutande myndighet.
5. Var och en presenterade sin organisations syn på och behov av vattenresurserna samt
viktiga frågor i vattenförvaltningen.
Norrskog: Det är viktigt att få en statusklassning som överensstämmer med
verkligheten. Det påverkar åtgärdsarbetet. Det har använts olika modeller i norra och
södra Sverige.
Sollefteå kommun: Kommunen representerar många olika aspekter: förorenar via
avloppsreningsverk, förbrukar dricksvatten och naturvård.
LRF: Är intresserad av jord- och skogsbrukets inverkan på vatten.

SCA: De försöker påverka vatten så lite som möjligt. De är oroliga att ribban för vad
som ska åtgärdas kommer att läggas för högt till 2015.
Ångermanälvens vattenregleringsföretag: Håller med Norrskog och SCA.
E.ON: Bristande beslutsunderlag har använts vid statusklassningen. Det är mycket
osäkerhet. Stora oklarheter kring klassning av kraftigt modifierade vatten. Deras
verksamhet är tillståndsreglerad och prövad. Ska man göra avsteg därifrån blir det en
lång process.
Sveriges fiskevattenägareförbund: De ska ta tillvara fiskevattenägarnas intressen på
alla sätt. Har mycket kontakt med departement och skriver yttranden.
Strömsunds kommun: Representerar på samma sätt som Sollefteås representant hela
kommunen, både de som smutsar ner och de som använder vattnet. Representerar även
och har omfattande kontakter med dem som bor i kommunen, allmänheten. Det finns
mycket vatten i kommunen och mycket fisketurism. Det finns mycket som kan göras
som inte kostar mycket pengar. Mycket blir fel p.g.a. kunskaps- och tidsbrist.
Efterlyser mer aktion och mindre byråkrati.
Skogsstyrelsen: jobbar både mot produktions- och miljömål (mångfald). Deras
avvägningsroll är viktig.
6,7,8.
Det framfördes önskemål från flera intressenter om att Länsstyrelsens
beredningssekretariat ska vara sekreterare och sammankallande.
Per Molin, Länsstyrelsen Västernorrland, meddelade att Länsstyrelsens
beredningssekretariat kan fungera som sekreterare och sammankallande, åtminstone i
ett inledningsskede.
Per Molin, Länsstyrelsen Västernorrland, redogjorde för ordförandens roll i
vattenrådet:
- Att leda diskussionen på mötena.
- Att ta fram en dagordning till mötena i samarbete med sekreteraren.
- Att förvalta vattenrådets pengar (vara juridisk person).
Efter diskussioner framkom det att mötets ståndpunkt var att en kommunrepresentant
bör vara ordförande.
Uppdrag till nästa möte:
- Länsstyrelsen tillsammans med kommunerna fick i uppdrag att utse vilken
kommunrepresentant som ska vara ordförande i vattenrådet samt att se till att en
ansökan om att bilda vattenråd skickas till Vattenmyndigheten.
Alla närvarande på mötet ansåg att Sollefteå är en lämplig basort för mötena, men det
kan avvika vid vissa möten t.ex. om man vill göra ett studiebesök.
Norrskog har framfört synpunkten att de vill ha en egen representant i vattenrådet.
Ingen hade något att invända emot att Norrskog är med i vattenrådet. Flera närvarande
tycker att det är bra att Norrskog är med i vattenrådet. Beslöts därmed att Norrskog har
en ordinarie representant i vattenrådet.
Nästa möte blir tisdagen den 14 oktober 2008 kl 13-16 på Sollefteå kommun.
På det mötet kan vi bl.a. diskutera
•
Konstituering av vattenrådet och planering av arbetet framåt

•
•
•
•

Presentation av den hydrologiska analysen
Underlaget till åtgärdsprogram som beredningssekretariatet har
levererat till vattenmyndigheten (en bruttolista)
Urvalet av vilka vatten som ska vara vattenförekomster
Utpekande av potentiellt kraftigt modifierade vatten

Del 2 (Kl 13.00-15.00)
Information och diskussion om karaktärisering av vattenförekomster, undantag,
översikt av väsentliga frågor, åtgärdsprogram och annat som är möjligt att diskutera.
Beredningssekretariatet informerade om:
1. Arbetet med att ta fram ett arbetsmaterial för:
•
vilka vatten ska vara vattenförekomster
•
utpekande av potentiellt kraftigt modifierade vatten
2. Arbetet med statusklassificering av:
•
sjöar och vattendrag (presentation av den indikativa modellen)
•
grundvatten
•
kemisk status
3. Arbetet med att ta fram underlag till åtgärdsprogram till vattenmyndigheten (en bruttolista)
4. Väsentliga frågor
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