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Foto: Frans-Henrik Schartau. Svartån vid Fläcksjöns inlopp i augusti 2016.

Svartåns vattenråd
Svartåns vattenråd- där olika intressen möts för en långsiktigt god vattenmiljö

Verksamhetsberättelse 2016
Frågor som behandlats av styrelsen och aktiviteter under 2016
Nedan följer en redovisning av de huvudsakliga frågor som behandlats av styrelsen under 2016 samt
de aktiviteter som genomförts under året. Sammanställningen utgår ifrån de aktiviteter som
beslutades i verksamhetsplanen vid årsstämman 2016.
Styrelsemöten
Under 2016 har styrelsen haft fyra möten; 7 januari, 4 april (konstituerande), 18 maj och 22 augusti.
Bland annat har följande frågor tagits upp och diskuterats i styrelsen:









Boken om Svartån
Vision Svartån
ERUF-ansökan om teknikutveckling vattenkraft
Fiskevårdsområde i nedre Svartån
Vattenkraftsprojekt i Svartån vid Forsby
Fiskvägsprojekt i Svartån i Västerås
Resultat av recipientkontrollen 2015
Elfiske i Svartån 2015 och kort om vattenförvaltningen, information från Länsstyrelsen

Under 2016 har styrelsens arbete med ”vision Svartån” fortsatt, utifrån det arbete som påbörjades
2015, se information nedan. Syftet med visionsarbetet har varit att det ska bli tydligare vad
vattenrådet ska ha för målbild och arbete.
Insatsområden och aktiviteter
Medlemsmöte
Vid årsstämman 2016 framfördes önskemål om att ha ytterligare ett medlemsmöte, för att hinna ta
upp aktuella frågor. Därför genomfördes ett extra möte 18 maj 2016 i Fläckebo församlingsgård. Där
gavs information om dels projektet med reningsdammar som genomförts vid Stävresjön (se mera
information nedan), dels den synoptiska provtagningen som vattenrådet genomfört (rapport finns att
ladda ner på hemsidan). Dessutom genomfördes ett grupparbete om ”vision Svartån”, där önskemål
och synpunkter samlades in om hur Svartån kan utvecklas och hur vattenrådet bidrar till det (se mera
information nedan).
Reningsdammar vid Stävresjön
Anders Fläcke berättade vid mötet om de fosfordammar som skapats i ett av Stävresjöns inlopp.
Projektet utgör länets största fosfordammar för rening av tillflödet vid Stävresjön som ligger i Sala
kommun. Bidrag har erhållits från Länsstyrelsen för detta projekt. Dammarnas totala area uppgår till
ca 0,6 hektar. Vattnet från Stävresjön rinner genom Gussjön och Fläcksjön vidare med Svartån till
Mälaren.
Anders ansöker nu om ytterligare medel hos Länsstyrelsen för att sätta upp informationstavlor och
en gångbro vid dammarna.
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Foto: Anders Fläcke. Fosfordammarna öster om Stävresjön vid Gullvalla på rad för rening av tillflödet

vid Stävresjön.
Vattenrådet har följt projektet och planerar att genomföra ett studiebesök på platsen.
Vision Svartån
En vision har tagits fram under 2016, den lyder: ”Svartåns vattenråd- där olika intressen möts för en
långsiktigt god vattenmiljö”. Både styrelsen och övriga medlemmar har också fått besvara frågorna
”Hur vill du att tillståndet i Svartån ska vara?” och ”Hur ska vattenrådet arbeta för att nå det önskade
läget?”. Svaren har sammanställts i ett dokument och kommer att användas som underlag vid det
fortsatta arbetet i vattenrådet, till exempel när det gäller att hitta lämpliga aktiviteter och
frågeställningar. På årsstämman 2017 kommer vision Svartån att tas upp.
Proppen i Fläcksjön
Vid Svartåns inlopp i Fläcksjön ansamlas sediment och flera intressenter (bland annat markägare,
fritidsfiskare och kanotpaddlare) har önskemål om att åtgärda ”sedimentproppen”, samtidig som det
kan finnas motstående intressen. Området är värdefullt bland annat för fågellivet och har även ett
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starkt skydd i form av Natura 2000-området. Det beslutades vid årsstämman 2016 att FärneboFläckebo LRF-avdelning tillsammans med vattenrådet kan vara initiativtagare till ett dialogmöte för
att diskutera en eventuell lösning. En förteckning har sedan tidigare upprättats över berörda
fastigheter. Något dialogmöte om frågan har dock inte genomförts under 2016, eftersom ingen
förfrågan inkommit till vattenrådet.
Vattenrådets ordförande och vice ordförande har under sensommaren 2016 paddlat i Svartån och
besökt platsen där ”proppen” finns och dokumenterat hur det ser ut på platsen. Ett par bilder
presenteras här nedan.

Foto: Frans-Henrik Schartau. Paddling i Svartån uppströms Fläcksjön samt ”proppen” i Fläcksjön.

Bokprojektet
Vattenrådet har liksom tidigare varit referensgrupp i projektet som ska ta fram en bok om ”Svartåns
själ” med såväl historia som framtid. Under 2016 har aktiviteten inom bokprojektet varit relativt
liten. Vattenrådets styrelse fick vid ett tillfälle besök av Lotta Gröning, som är en av de drivande
bakom boken, hon informerade om hur bokprojektet fortlöper. Projektet är ett samarbete mellan
Västmanlands läns Museum och Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening.
Samrådsmöte om vattenkraftsprojekt vid Forsby
Vattenrådet har varit representerat vid samrådsmöte om det planerade vattenkraftsprojektet vid
Forsby i april 2016.
Möten om fiskevårdsområde i Svartåns nedre del
Vattenrådet har även varit representerat vid informationsmöten om bildande av fiskevårdsområde i
södra delen av Svartån.
Information
Hemsida
Hemsidan har fyllts på med information, den nås via länken www.svartansvattenrad.se. Hemsidan
nås också som tidigare via www.vattenorganisationer.se/svartansvr. På sidan hittar man kort
information om vattenrådet och hur man blir medlem, ett kalendarium, protokoll och
kontaktuppgifter. Administrationen av sidan sköts av vattenrådets styrelse.

4

Information från vattenrådet
Nyheter och information från vattenrådet till medlemmarna har skickats ut två gånger under 2016.
Informationen har också lagts på hemsidan.
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Svartåns vattenråds styrelse, revisorer och valberedning
På årsstämman 2016-04-04 valdes styrelse, revisorer och valberedning enligt följande:

Styrelsen

Revisorer

Anton Lindblad (ordförande)

Ordinarie valda på 1 år 2016
Anders Fläcke
Linnea Landerstedt

Ordinarie ledamöter valda på 2 år 2016
Susanna Hansen (sekreterare, kassör)
Kent Ragnarsson
Johan Södereng
Tomas Jonasson
Ordinarie ledamöter valda på 2 år 2015
Sandra Burman
Tobias Åsell (fyllnadsval för Lotta Gröning)
Frans-Henrik Schartau (vice ordförande)
Rickard Lundén

Ersättare valda på 1 år 2016
Inga-Lill Boija
Per-Erik Andersson
Valberedning
Birgit Bakkan (vald på tre år 2016)
Per Nyström (vald på tre år 2015)
David Liderfelt (sammankallande, vald på tre
år 2014)

Ersättare valda på 2 år 2016
Per Aldén
Henrik Berndtsson
Gunnar Rosén
Evelina Hassel
Ersättare valda på 2 år 2015
John de Jong
Erik Kempff
Anders Johansson
Daniel Lindstein
Lars-Åke Bertilsson
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Medlemmar
Svartåns vattenråd har 2016 haft 39 medlemmar, det är en mindre än året innan.

Ekonomi
Intäkter under 2016 har bestått av medlemsavgifter. Intäkten blev något större än budgeterat, på
grund av att två medlemmar betalat in en för stor avgift.
Vattenrådet har haft kostnader i samband med möten samt för banktjänst och hemsida. Några
kostnader för kunskapshöjande aktiviteter uppstod inte under året och några arvoden eller
reseersättningar har inte heller betalats ut. Kostnader vid styrelsemötena har hållits nere genom att
den som varit värd för mötet ibland har stått för lokal och kaffe.

Resultat 2016

Svartåns vattenråd 2016

Budget 2016

Tillgångar vid verksamhetsårets start

Resultat 2016

51 281

51 281

4 500
4 500

4600*
4600

Företagspaket Handelsbanken
Hemsida
Kunskapshöjande aktiviteter/konferenser
Styrelsemöten, årsmöte och temamöten
Reseersättning
Summa

1 250
400
5 000
10 000
2 000
18650

1 250
357
0
5000
0
6607

Återstående efter verksamhetsåret
*- Två medlemmar har betalat in för stor avgift
(300 kr istället för 100 kr), ska återbetalas.

37131

49274

Intäkter
Medlemsavgifter
Summa

Kostnader
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Postadress/fakturaadress
Svartåns vattenråd
C/o Västerås stad
Tekniska kontoret
Stadshuset
721 87 VÄSTERÅS

Organisationsnummer
802466-4701

Bankgiro
159-2237

Vattenrådets styrelse,

Anton Lindblad (ordförande)

Tobias Åsell

Sandra Burman

Johan Södereng

Frans-Henrik Schartau

Tomas Jonasson

Rickard Lundén

Kent Ragnarsson

Susanna Hansen
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Postadress/fakturaadress
Svartåns vattenråd
C/o Västerås stad
Tekniska kontoret
Stadshuset
721 87 VÄSTERÅS

Organisationsnummer
802466-4701

Bankgiro
159-2237

