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1A.Pontus Ekman, Länsstyrelsen Västernorrland, valdes till ordförande för mötet. 

1. Val av ordförande i vattenrådet. 
Åsa Eriksson, Sollefteå kommun, och Annika Berglund, Strömsunds kommun, är 
osäkra på om de kommer jobba på kommunerna efter årsskiftet och det är därför inte 
lämpligt att välja någon av dem till ordförande just nu. Jan Teblin, Åsele kommun, 
kommer inte att vara med i Vattenrådet för Ångermanälven /Vapstälven, eftersom han 
sitter med i Vattenrådet för Norra Ångermanlands skogsvattendrag och kust. Istället 
kommer Mats Grönlund, Vilhelmina kommun, att vara med i vattenrådet.

Beslut: Kommunerna får i uppdrag att föreslå en ordförande till nästa möte.

2. Information om vattenförekomsterna
Katarina Zeipel, Länsstyrelsen Västernorrland, visade vilka vatten som har utpetats 
som vattenförekomster enligt Vattenmyndighetens kriterier.

3. Presentation av den hydrologiska analysen
Katarina Zeipel, Länsstyrelsen Västernorrland, informerade om den hydrologiska 
analysen. Det pågår en komplettering av vilka vatten som är torrfåror och dessa ska få 
ekologisk status ”dålig”.

4. Lägesrapport Åtgärdsprogrammen
Katarina Zeipel och Klockar Jenny Nääs, Länsstyrelsen Västernorrland, informerade 
om det underlag till åtgärdsprogram som beredningssekretariatet har lämnat till 
Vattenmyndigheten. Underlaget till åtgärdsprogram består av en excelmall med ett  



blad för varje miljöproblem. Beredningssekretariatet har redovisat förslag till åtgärder 
på vattenförekomstnivå, men Vattenmyndigheten kommer troligen att summera 
åtgärderna per huvudavrinningsområde i förslaget till åtgärdsprogram som ska gå ut på 
remiss.

Eftersom statusbedömningarna i stor omfattning är baserade på modeller blir den 
första åtgärden i många fall ytterligare undersökningar. Om ytterligare undersökningar 
skulle visa att förekomsten har god status så behöver de föreslagna åtgärderna inte 
vidtas. Om ytterligare undersökningar däremot visar att en vattenförekomst bedöms 
vara betydligt påverkad så behövs i nästa steg ytterligare utredning. För t.ex. 
övergödning behöver en mer avancerad källfördelningsanalys utföras och ytterligare 
provtagning kan behöva genomföras. Först efter det kan man bedöma vilka åtgärder 
som verkligen behövs.

Frågor som kom upp:
- Tas driftkostnader med för åtgärder som genomförs inom hydromorfologisk 

påverkan?
- Vad ger skogsbrukets bidrag i modellerna?
- Vad ger övriga källors bidrag i modellerna?
Beredningssekretariatet ska skicka ut information om hur de olika källornas bidrag är 
beräknade inför nästa möte.

5. Vad hittar man i VISS/Vattenkartan?
Klockar Jenny Nääs, Länsstyrelsen Västernorrland, demonstrerade hur man söker 
information i databasen viss (www.viss.lst.se) och på Vattenkartan 
(www.vattenkartan.se).

6. Lägesrapport för arbetet med potentiellt Kraftigt Modifierade Vatten (pKMV)
Katarina Zeipel, Länsstyrelsen Västernorrland, informerade om vilka 
vattenförekomster som beredningssekretariatet har redovisat till Vattenmyndigheten 
som potentiellt kraftigt modifierade vatten enligt riktlinjerna från Vattenmyndigheten.  
Data från SMHI har använts och en komplettering har gjorts av vattenförekomster som 
ligger mellan SMHI:s mätpunkter. Observera att det är arbetsmaterial som kommer att 
granskas av Vattenmyndigheten innan det ska gå ut på samråd 2009.

7. Vad är på gång inom vattenförvaltningen
Beredningssekretariatet gör kompletteringar till Vattenmyndigheten:

- Vilka vatten som blir vattenförekomster i juridisk mening
- Kemisk status: revidering efter nya riktlinjer från Vattenmyndigheten. Det blir 

inte undantag för kvicksilver
- Korrigering ekologisk status

      - t.ex. korrigering för försurning: kalkning => god status
      - torrfåror => dålig status

- pKMV (se punkt 6)
- Undantag: Vattenmyndigheterna ska ta fram ett förslag som ska granskas av 

länsstyrelserna.
- Konstgjorda vatten (senast 15/10), t.ex. grävd kanal. Jämförelse med gamla 

kartor.

Planering av ytterligare verifieringar av modellbaserade statusbedömningar.

http://www.viss.lst.se/


Samverkan med Vattenråd.

8. Övriga frågor
En fråga som kom upp: Vad vill Vattenmyndigheten ha vattenrådet till?

Det finns ett lab i Strömsund som analyserar kemi och biologi (bottenfauna)

9. Nästa möte
Tisdagen den 3 februari 2009 kl 10-15 i Sollefteå.

Vid pennan

Katarina Zeipel och Pontus Ekman


	Minnesanteckningar från möte inför bildande av vattenråd för Ångermanälvens och Vapstälvens avrinningsområden

