
Styrelsemöte i Svartåns vattenråd 11 februari 2021 

Onlinemöte via Skype 

Namn Närvaro (x)/ 
frånvaro (f) 

Styr.  

Per Aldén (ordf.) X Ord. per.alden@nybyel.se 

Susanna Hansen (sekr. kassör) X Ord. susanna.hansen@vasteras.se 

Kent Ragnarsson f Ord. kent.ragnarsson@outlook.com 

Johan Södereng  f Ord. johan.sodereng@gmail.com 

Markus Berglund f Ord. mackemaria@hotmail.com 

Sandra Burman X Ord. sandra.burman@malarenergi.se 

Göran Stahre f Ord. lars.goran.stahre@vasteras.se  

Inga-Lill Boija f Ord. inga-lill@sorbogardarna.se 

Stefan Sjödin X Ord. stefan_sjodin@spray.se 

Anton Lindblad f Ers. anton@swedishenergy.se 

Erik Brate f Ers. erik.brate@gmail.com  

Henrik Berndtsson (vice ordf.) X Ers. henrik@bmagri.se 

Gunnar Rosén X Ers. gurosen@gmail.com 

Anders Johansson X Ers. anders.johansson@sala.se 

Linus Fogelberg X Ers. linus.fogelberg@vafabmiljo.se  

John de Jong f Ers. info@edensgarden.se 

Per-Arne Blomberg X Ers. perarne.blomberg@hotmail.com  

Monica Yngvesson f Ers. monica.yngvesson@perpersgarden.se 

 

1. Ordfö rande ö ppnar mö tet 

Per Aldén, ordförande, öppnade mötet. 

2. Val av mö tesfunktiöna rer 

Till justerare valdes Sandra Burman. Protokollet kan godkännas via e-post. 

1. Fö rega ende prötököll 

2. Kvarstår hantering av inkomna motioner till årsstämman 2020.  

3. Rekrytering av åtgärdssamordnare för Svartån pågår fortfarande, Susanna återkommer så 

fort hon vet mer.  

4. Text om betalning av medlemsavgifter (enligt Inga-lill Boijas förslag) har lagts ut på hemsidan 

(startsidan) 

5. Skrivelse angående Hällsjöns reglering diskuterades förra gången. Föreslås att vattenrådet 

ligger lågt med detta innan vi vet vad som händer inom nationella planen om 

miljöanpassning av vattenkraften (NAP). 

6. Projektansökan för lokal åtgärdsplan för Svartån har skickats in, LOVA-medel sökta. 
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7. Ekönömi 

Dagens saldo är 435 650 kr. 28 betalande medlemmar hittills. Inga-Lill rapporterar att 14 medlemmar 

fått påminnelse om att betala avgiften. Det är den enda påminnelsen som skickas ut enligt rutinen 

som beslutades förra mötet.  

8. Vattenmyndighetens samra d öm fö rvaltningsplan mm 

Vi gick igenom vilka dokument som ingår i samrådet vid förra mötet. Samrådshandlingarna finns att 

ladda ner från vattenmyndigheternas webbplats på följande länk: 

https://www.vattenmyndigheterna.se/tjanster/publikationer/2020/samradshandlingar-norra-

ostersjons-vattendistrikt.html. 

Susanna har tagit fram en instruktion för hur man i samband med samrådet kan lämna synpunkter på 

enskilda vatten i VISS. Den bifogas till protokollet och läggs även ut på hemsidan.  

Några synpunkter som togs upp/diskuterades på mötet:  

Samrådshandlingarna är väldigt omfattande. Om Vattenmyndigheten är intresserad av att få in 

yttrande från vattenråden, borde bättre instruktioner och vägledning för vilka delar som är viktigast 

att tycka till om ges. Vid förra samrådet fanns åtgärdsunderlag med för t ex Svartån, vilket var ett 

mycket bra stöd att ha vid yttrandet. Många medlemmar i vattenråden deltar ideellt och det är svårt 

att få tiden att räcka till för omfattande inläsning.  

Jordbruksverkets åtgärd 4. Åtgärderna som beskrivs är aktuella och relevanta. För att få fång- och 

mellangrödor att fungera måste man dock hitta rätt växter som är anpassade till de lokala 

förutsättningarna vilket kan vara svårt. Även om åtgärderna är de rätta så måste hela kedjan från 

jordbruksverket, via länsstyrelser och ut till lokal nivå där rådigheten över åkermarken finns fungera. 

Vår erfarenhet är att en åtgärdssamordnare är en mycket bra länk i den kedjan. Åtgärderna och 

åtgärdssamordnaren måste också nå ut till alla där behov finns, en bra dialog är grunden för att få till 

det arbetet.  

Jordbruksverkets åtgärd 5. Innebär att jordbruksverket ska utreda prioriterade styrmedel för 

åtgärder mot fysisk påverkan i jordbrukslandskapet för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Detta inkluderar anläggande av kantzoner med träd och buskar mot sjöar och vattendrag, och 

biotopvårdande åtgärder i vattendragsfåran och svämplanet. När det gäller denna åtgärd så 

konstaterar vattenrådet att det finns en risk att förtroendet urholkas om man ändrar inriktningen i 

arbetet, då det tills relativt nyligen funnits regler som styrt mot att träd och buskar ska tas bort. Det 

är långa cykler i vegetationens utveckling och det måste vara en kontinuitet i regelverket. Tydliga 

förklaringar måste följa med dessa kommande förändringar om man ska få gehör för frågan.  

I kommunernas, länsstyrelsernas och Havs- och vattenmyndighetens åtgärder trycker man på att 

samordning inom avrinningsområden behövs. Det är positivt om det går att samordna arbetet bättre, 

men det behövs tydlig vägledning i hur det ska gå till. Vattenråden är inget styrande organ, men vi 

berörs av arbetet. Åtgärdssamordning ur ett avrinningsområdesperspektiv har fungerat bra och 

åtgärder har möjliggjorts. Vi vill gärna se mer av sådant.  
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För de vattenförekomster som omfattas av vattenkraft saknas än så länge normer och förslag, vi 

måste återkomma till dem efter 1 mars då samråd om dessa vatten inleds.  

Susanna återkommer vid nästa möte med ett förslag till yttrande utifrån punkterna ovan. 

9. Söptippen i Skultuna 

Det har varit en livlig debatt i mejlformat. Viktigt att vi tänker på att ha en god ton i den här typen av 

konversation. Enligt Per har frågan inte så mycket med vattenrådets verksamhet att göra. Per-Arne 

vill att vattenprover tas från tippen, kan vi ställa frågan om vilka prover som tas? Susanna kollar vad 

som pågår eller om något planeras.  

Vad som händer i ärendet finns dokumenterat på denna sida: https://www.vasteras.se/bygga-bo-

och-miljo/stadsdelar/skultuna/avfallsanlaggning-skultuna.html  

Johns idé om att utveckla soptippen till ett natur- och besökscentrum är väldigt positiv. Det finns 

flera platser med rekreations- och naturvärden i området som skulle kunna knytas ihop. I dagsläget 

är det dock svårt att se vattenrådets roll i detta. Bra om den kan förtydligas.  

10. Planering av a rssta mma 

I vilken form ska vi ha årsstämman 2021? Skriftlig så kallad Per capsulam-stämma även i år, eller via 

onlinemöte? Förslag att göra den formella delen av årsstämman skriftlig (per capsulam) även i år. 

Ordförandeförslag Staffan Jansson, datum 20 april. Det formella kompletteras med en medlemsträff i 

till exempel maj, om pandemiläget medger det. Förslag på plats, Lagår’n i Skultuna.  

Verksamhetsplan (inklusive budget), verksamhetsberättelse, valberedningsförslag och 

revisionsberättelse ska tas fram. Susanna tar fram utkast inför nästa möte och kontaktar även David i 

valberedningen.  

Mejl skickas ut med info till medlemmarna om hur vi gör samt läggs ut på hemsidan.  

11. Miljö anpassning av vattenkraften, hur pa verkas Svarta n?  

Länsstyrelsen har inlett arbetet med den nationell planen för att miljöanpassa vattenkraften. Det 

finns en prövningsgrupp för Svartån och ansökningar om nya miljötillstånd för vattenkraften ska vara 

inlämnade under 2023.  

I Svartån finns vattenkraftsanläggningar vid Turbinbron, i Skultuna, i Haraker och i Karbenning. Det är 

tre kraftverksägare som omfattas av (om)prövningen. Susanna har deltagit på två möten som 

representant för både Västerås stad och Svartåns vattenråd. Har lyft fram vår förstudie som ett 

viktigt underlag när arbetet fortsätter och att vi som vattenråd gärna vill ta del av det som sker.  

12. Vattenra dets ö vergö dningspröjekt 

Vid förra styrelsemötet deltog Petter Ström från Hushållningssällskapet för att diskutera vad som kan 

göras inom projektet. Vi har fått förlängd tid att genomföra projektet, till december 2021. Susanna 
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har pratat med Petter och han lovar återkomma med förslag till ett upplägg och börja ta kontakt med 

dem som kan vara aktuella för att planera konkreta åtgärder. Petters arbete kommer troligen att 

kosta mellan 50 000 och 70 000 kr, då finns en del pengar kvar att även göra åtgärder för.  

Dessutom kanske det går att få till studieresan till Öljaren och Tysslingen, som också är del i detta 

projekt. Susanna tar kontakt med Inga-Lill och Monica igen och försöker göra upp en plan.  

13. Laget runt (i ma n av tid) 

Gunnar berättade att naturskyddsföreningens verksamhet ligger ganska lågt på grund av pandemin.  

Susanna berättade att Västerås stad planerar för faunapassagen vid Falkenbergska kvarnen som ska 

byggas 2021. Första öringen har passerat faunapassagen vid Turbinbron. Nästa hinder är Åkesta 

kvarndamm och där har Sportfiskarna ett projekt och dammen kommer troligen att göras passerbar i 

år.  

14. O vriga fra gör 

Vattenrådet har fått en förfrågan angående om vi vill ha vår hemsida på Mälarens 

vattenvårdsförbunds hemsida (under fliken vattenråd). Sagåns vattenråd håller på att lägga över sin 

sida dit nu. Fördelen är troligen att fler skulle hitta till sidan och att det kanske blir billigare och 

enklare för oss att ha sidan. Vi kommer fortfarande att kunna lägga upp egna dokument mm.  

Vilken blir adressen i så fall? Synd om vi inte har kvar vår adress. Måste vi vara medlemmar för att få 

ha sidan där, vad kostar det i så fall? Susanna kontaktar vattenvårdsförbundet och kollar upp detta. 

Återkommer nästa möte.  

15. Na sta mö te 

16 mars kl 17.30 i Teams. Kallelse via Outlook skickas ut av sekreteraren.  

16. Mö tet avslutas 

Mötet avslutades och ordförande tackade för visat intresse. 

Västerås, 16 februari 2021, 

                         

Susanna Hansen  Sandra Burman 

Sekreterare   Justerare 


