
Protokoll över beslut fattat Via e-post om att söka bidrag för
uppdatering av tre rapporter om miljöförbättrande åtgärder i

Angermanälven, samt att medfinansiera denna uppdatering.

Datum:

15 april 2020

Deltagande:
Helen Myhrberg, Vilhelmina kommun

Bengt Åkerlind, Sollefteå kommun

Sofia Sparrfeldt, Åsele kommun

Eva Jonsson, Lantbrukarnas Riksförbund

Christer Borg, Älvräddarna och ÄFF Fiskeråd
Per-Enar Åberg, Sveriges Fiskevattenägareförbund

Ragnar Asklund, Ångermanälvens vattenregleringsföretag
Per Backlund, Sydkraft Hydropower AB

Jörgen Sikström, Dorotea kommun
Laila Daerga, Vilhelmina Södra Sameby

Pieter Först, Naturskyddsföreningen
Ruben Karlsson, SCA

Annika Berglund, Strömsunds kommun

Bakgrund
Inventeringar av vandringshinder i Ångermanälvens vattensystem och förslag till
åtgärder, har redovisats i fem rapporter under åren 2009 ti112019. På grund av

tidsbrist utelämnades dock älvens nordligaste del, Väster om Vilhelmina, i den första

delstudien. Under den tid som gått sedan de första rapporterna kom, har
förutsättningarna förändrats och kunskapen inom området fördjupats.

Vattenrådets styrelse anser därför att det är angeläget att de tre första rapporterna,

som omfattar Angermanälvens huvudfåra, uppdateras, sätts samman och
kompletteras med en inventering av älven Väster om Vilhelmina.

Ordföranden har föreslagit en budget för detta. Han har också föreslagit att

uppdateringen ska finansieras genom anslag från Vattenrådet och bidrag från

Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt samt länsstyrelserna i Västerbotten
och Västernorrlands län, se bilaga 2.

Vattenrådet behöver nu besluta om de tre första rapporterna ska uppdateras, om

vattemådet ska söka bidrag för detta och om vattenrådet även ska bidra med egna

pengar.



Förslag till beslut
Vattenrådets ordförande föreslår vattenrådet att besluta:

1. Att beslut kan tas via mail.
2. Att Annika Berglund Väljs som mötessekreterare och Helene Myhrberg som

justerare.

3. Att Vilhelmina kommun blir projektägare.
4. Att vattenrådet medfinansierar projektet med 35 000 kr under förutsättning att

50 000 kr erhålls från vattenmyndigheten till vattenrådets verksamhet.
5. Att vattenrådet ansöker om externa pengar i enighet med bilagd

projektbeskrivning.
6. Att Vilhelmina Model Forest som tidigare blir den part som sköter projektet.

Beslutsgång
Ordföranden har i e—postmeddelande den 23 mars 2020 begärt att ledamöterna ska

rösta ja eller nej till förslaget, se bilaga 1 och 2.

Röstresultat

Följande ledamöter har röstat IA till förslaget i sin helhet, se bilaga 3

Helen Myhrberg, Vilhelmina kommun
Bengt Åkerlind, Sollefteå kommun

Sofia Sparrfeldt, Åsele kommun
Eva Jonsson, Lantbrukarnas Riksförbund

Christer Borg, Älvräddarna

Christer Borg, ÅFF Fiskeråd
Per—Enar Åberg, Sveriges Fiskevattenägareförbund, röstat per telefon

Jörgen Sikström, Dorotea kommun

Laila Daerga, Vilhelmina Södra Sameby

Pieter Furst, Naturskyddsföreningen

Ruben Karlsson, SCA

Annika Berglund, Strömsunds kommun

Följande ledamöter har röstat IA till punkt1-3 och 5-6 men NE] till punkt 4, se bilaga

4

Ragnar Asklund, Ångermanälvens Vattenregleringsföretag

Per Backlund, Sydkraft Hydropower AB

Ragnar Asklund och Per Backlund har lämnat en skriftlig motivering till varför de

röstar nej till punkt 4, se bilaga 4.



Beslut
Ångermanälvens och Vapstälvens vattenråd beslutar,

1. Att beslut kan tas via mail.

2. Att Annika Berglund väljs som mötessekreterare och Helene Myhrberg som

justerare.

3. Att Vilhelmina kommun blir projektägare.

4. Att vattenrådet medfinansierar projektet med 35 000 kr under förutsättning att

50 000 kr erhålls från vattenmyndigheten till vattenrådets verksamhet.

5. Att vattenrådet ansöker om externa pengar i enighet med bilagd

projektbeskrivning.

6. Att Vilhelmina Model Forest som tidigare blir den part som sköter projektet.

Sekreterare Justeras
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' Annika Berglund Helene My ber

Bilagor:

1. Ordförandens förslag till beslut

2. Förslag till ansökan om bidrag med projektbeskrivning.

3. Kopior på mejl med avgiven röst från ledamöternas som röstat ja till förslaget

i sin helhet.

4. Kopior på mejl med avgiven röst från ledamöternas som röstat nej till punkt 4

i förslaget.


