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Protokoll från möte med Vattenrådet för Ångermanälvens
och Vapstälvens avrinningsområden
Tid: 2010-02-10 kl 10-15
Plats: Strömsunds kommun
Närvarande: Torgny Forsgren, Vilhelmina kommun
Christer Borg, Naturskyddsföreningen
Maria Danvind, Sollefteå kommun
Roland Falkensson, LRF
Petter Olsson, Norrskog
Per-Enar Åberg, Sveriges fiskevattenägareförbund
Annika Berglund, Strömsunds kommun
Pontus Ekman, Länsstyrelsen Västernorrland
Bart De Wachter, Länsstyrelsen Jämtland

1. Öppnande av mötet
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
Genomgång av deltagare i vattenrådet: Torgny Forsgren Vilhelmina kommun ersätter Mats
Grönlund. Ruben Karlsson SCA ersätter Per Österberg som representant för Skogsbolagen.
Christer Borg ersätter Bernt Persson som representant Naturskyddsföreningen under dagens
möte. Pontus Ekman Länsstyrelsen ersätter Katarina Zeipel som Länsstyrelsen
Västernorrlands kontaktperson för rådet.
Annika Berglund informerade om att Strömsunds kommun har fått vattenrådets 50 000 kr i
startbidrag från vattenmyndigheten. Annika lyfte frågan om mötet ansåg att dessa pengar bör
användas för att betala lunch i samband med möten. Mötet beslutade att dessa pengar inte
skall användas för att betala lunch för deltagare.
2. Val av justerare
Maria Danvind valdes till justerare av dagens protokoll.
3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes
4. Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll avhandlades
Mötet konstaterade att vattenrådet fått gehör på det gemensamma yttrandet till
vattenmyndigheten avseende samrådshandlingarna.
Jörgen Sikström har tagit fram en hemsida för vattenrådet.
Beslut: Pontus Ekman kollar upp adressen till denna och skickar ut till vattenrådet.
En fråga lyftes om hur vi sprider information om denna hemsida.
Beslut: Respektive organisation ansvarar för att den sprids inom respektive
intresseområde/kontaktnät.
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5. Bildande av intressegrupp/referensgrupp/ 6. Diskussion om eventuell utökning av
vattenrådet med fler intressenter
Det har framförts synpunkter på att representationen i vattenrådet, utifrån intresseområden
som exploateringsintressen och bevarandeintressen, är skev och att den därför bör ses över.
Vattenrådet diskuterade detta: Christer Borg anser att nuvarande fördelning är skev samt att
man bör fundera över hus sociala värden skall tas med. Per-Enar föreslår en utökning av rådet
med en fiskevårdsrepresentant per län. Torgny menade att det är viktigt att turismnäringen är
representerad. Annika tryckte på att det är viktigt att fånga upp de intressen där det finns ett
engagemang för att få till ett aktivt råd. Bart menar att det är viktigt att deltagarna
representerar en betydande del av samhället och inte lokala eller enskilda intressen. Mötet
diskuterade om vattenrådet sammansättning är skev och om den bör utökas till att även
omfatta Älvräddarna.
Beslut: Frågan om att eventuellt utökande eller förändrad sammansättning i vattenrådet skjuts
upp tillsvidare
Mötet konstaterade att vattenrådens uppdrag och arbetssätt är otydligt inom Bottenhavets
vattendistrikt och att detta bör tydliggöras. Det behöver även tydliggöras hur man skall
resonera kring referensgrupper och hur deras skall engagemang skall vara representerat i
vattenrådet, som exempel på referensgrupp nämndes bl.a. Vojmåns vänner och
fiskevårdsområden.
Mötet beslutade att rådets ledamöter skickar de intressenter samt organisationer som de anser
sig representera i form av referensgrupp. Dessa uppgifter skickar ledamöterna till Jörgen
Sikström som lägger in dessa uppgifter på hemsidan. Annika informerar Jörgen om detta.
Vidare diskuterades former för vattenrådets arbete. Vad skall man engagera sig i och hur?
Vilka bör ingå i vattenrådet och hur skall man jobba mot referensgrupper? Förslag om att
frågor bereds via e-port inför fysiska möten. Hur arbetar vattenråden i Bottenviksdistriktet?
Beslut: Pontus skickar ut info om hur man arbetar inom Bottenviken.
Beslut: Christer Borg kontaktar vattenrådssamordnaren i Västerbotten och skissar på ett
förslag på arbetssätt för vattenrådet. Förslaget kommuniceras sedan med övriga ledamöter
inför nästa möte. Beslut om arbetssätt fattas vid nästa möte.
Beslut: Vattenrådets målsättning är att förbereda så mycket som möjligt inför fysiska möten.
Beslut: Annika skickar ut en fråga, till dem som ej hade möjlighet att närvara under mötet,
om hur de ser på förutsättningarna kring deltagande i vattenrådets arbete.
Mötet efterfrågade bättre och tydligare information till allmänheten.
Beslut: Pontus påtalar för Vattenmyndigheten att det finns ett utökat behov av bättre och
tydligare information till allmänheten via media, hemsidor, informationsbroschyrer etc.
7. Beslutade åtgärdsprogram, förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer
Länsstyrelsen informerade kortfattat om beslutade åtgärdsprogram, förvaltningsplan,
miljökvalitetsnormer.
8. Verifieringsarbetet
Länsstyrelsen informerade om verifieringsarbetet 2009
9. Prioriteringar inför 2010
Denna punkt avhandlades ej p.g.a. tidsbrist.
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10. Vattenorganisationernas webbportal
Denna punkt avhandlades ej p.g.a. tidsbrist.
11. Övrigt
Vattenrådets ledamöter uppmanas att komma med synpunkter, behov och förslag på
förbättringar av webb-databaserna VISS och Vattenkartan. Synpunkterna skickas till Pontus
Ekman Länsstyrelsen Västernorrland.
Frågor till Vattenmyndigheten och Vattendelegationen i Bottenhavetsvattendistrikt:
•
Hur tänker Vattenmyndigheten och vattendelegationen i
Bottenhavetsvattendistrikt agera utifrån det som tas upp i miljöprocessutredningen
bl.a. förslaget till utpekande av riksintressen för vattenkraft?
•
Hur arbetar/agerar Vattenmyndigheten och vattendelegationen i
Bottenhavetsvattendistrikt utifrån det majoritetsbeslut som regeringen fattade 2006 om
att ålägga regleringsföretagen att anlägga laxtrappor eller andra fiskvandringsvägar i
reglerade vattendrag?
Mötet gav Pontus i uppdrag att lyfta dessa frågor vidare till Vattenmyndigheten och
vattendelegationen i Bottenhavetsvattendistrikt.
12. Nästa möte
Torsdag den 15/4 klockan 10-15 i Strömsund
13. Mötet avslutas
Ordförande förklarar mötet avslutat
Sekreterare:

________________
Pontus Ekman
Justeras:

________________
Annika Berglund

________________
Maria Danvind

