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

Verksamhetsberättelse 2019
Styrelsens redovisning av verksamhetsåret 2019, det åttonde året efter att Svartåns vattenråd i
Västmanland etablerades år 2011.

Frågor som behandlats av styrelsen och aktiviteter under 2019
Nedan följer en redovisning av de huvudsakliga frågor som behandlats av styrelsen under 2019 samt
de övriga aktiviteter som genomförts under året. Sammanställningen utgår ifrån de aktiviteter som
beslutades i verksamhetsplanen vid årsstämman 2019.

Enligt verksamhetplan

Genomfört

Styrelsens arbete
Minst fyra styrelsemöten ska hållas under
året.

Under 2019 har styrelsen genomfört fem möten; 18
februari, 13 mars (konstituerande), 13 maj, 19 augusti
och 21 oktober.
Bland annat har följande frågor tagits upp:
• Förstudie Svartån. Styrelsen har fortlöpande
fått information om arbetet.
• Faunapassagen i Svartån, löpande
information.
• Ny hemsida.
• Soptippen i Skultuna.
• Vattenmyndighetens samråd om Viktiga
vattenfrågor i Norra Östersjöns vattendistrikt.
Vattenrådet har yttrat sig i frågan.
• SLU:s rapport om uppföljning av vattenkemi
efter den stora branden.
• Nationell plan för omprövning av vattenkraft,
information från Länsstyrelsen.
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Styrelsen följer utvecklingen av
Vattenmyndighetens beslut om
åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer.

Styrelsen söker bidrag till verksamheten
hos till exempel Länsstyrelsen, kommuner,
Leader.

Styrelsen anordnar ett studiebesök till
någon plats inom avrinningsområdet, gärna
där någon åtgärd för bättre vattenkvalitet
genomförts eller planeras.

Styrelsen utreder om vattenrådet ska göra
ytterligare vattenprovtagningar och hur
resultaten ska användas i så fall. Det finns
redan andra mätningar i Svartån som görs
regelbundet, vattenrådets roll bör utredas.
Utifrån den vision och de förslag till
aktiviteter som framkommit, föreslå hur
vattenrådet ska arbeta på kort och lång
sikt.

Vattenrådet yttrade sig i slutet av oktober om
Vattenmyndighetens samråd om Viktiga vattenfrågor i
Norra Östersjöns vattendistrikt. Samrådet genomförs
vart sjätte år för att fånga in vilka frågor som är viktiga
att belysa i vattenförvaltningens förvaltningsplan.
Vattenrådet tog i sitt yttrande upp frågor som har med
det lokala åtgärdsarbetet att göra och framför allt
svårigheter kopplat till detta.
En ansökan om medel för projektet ”Förstärka lokalt
och regionalt åtgärdsarbete med avseende på
övergödning i Svartån” (500 000 kr) har skickats in och
400 000 kr beviljats av Vattenmyndigheten för arbete
med övergödningsåtgärder och studiebesök 2020.
Bidraget är 100-procentigt och ingen medfinansiering
krävs och vattenrådet kommer att disponera medlen.
Västerås stad har ansökt om lokala vattenvårdsmedel
(LOVA) hos Länsstyrelsen för att under två år 20202022 i samarbete med Mälarens vattenvårdsförbund
anställa en åtgärdssamordnare för Svartåns
avrinningsområde. Besked väntas i februari/mars 2020.
• Studiebesök vid Gussjön 19 augusti med
guidning av Monica Yngvesson för att ta del av
de åtgärder som är gjorda runt sjön.

Styrelsen har gjort en översiktlig genomgång, men
behöver fördjupa sig ytterligare i frågan. Det finns
förutom recipientkontrollen i nedre Svartån även
mätningar från Hedåker i Västerbykil.
Aktiviteter planeras med visionen och förslagen som
grund.
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Insatsområden
Minst två temakvällar ska anordnas 2019.
Förslag till teman är förstudie Svartån,
miljöåtgärder inom jordbruket,
sjörestaurering, Greppa näringen.

Förstudien om Svartån genomförs.

Övriga aktiviteter kan anordnas vid behov.

Information
Hemsidan fortsätter att uppdateras och
utvecklas 2019. Fotografier går att skicka
till sekreteraren för publicering på
hemsidan.

Kalendariet på hemsidan ska hållas
uppdaterat så att det är lätt att hitta
information om vilka evenemang som är
aktuella. På hemsidan ska alla protokoll
från årsstämmor och styrelsemöten finnas
tillgängliga.
Information om vattenrådets arbete
skickas ut per e-post till medlemmarna
minst två gånger per år. Informationen bör
även innehålla information om
styrelsemötenas innehåll.
Vattenrådet överväger att starta en
Facebook-sida, där aktuell information kan
läggas ut.
Minst en av aktiviteterna ska vara publik.

En temakväll anordnades av Sagåns vattenråd 15 april
och där bjöds även Svartåns vattenråds medlemmar in.
Temat var ”Åtgärder inom jordbruket för en bättre
vattenmiljö”.
En temakväll som handlade om det pågående projektet
”Förstudie Svartån” genomfördes 10 juni i Harakers
kvarn.
Projektet ”Förstudie Svartån” (med budget 1,2 milj.kr)
startades i början av 2019. Under året har DHI som är
huvudkonsult i uppdraget tagit fram förslag till PM, en
hydraulisk och hydrologisk modell för delar av Svartån
och inmätningar samt helikopterflygning har
genomförts. Fokusområde har varit Svartån mellan
Hörendesjöns utlopp och Hällsjöns utlopp, då detta
område är mest utsatt för översvämningar och
”sedimentpropp(ar)”.
En arbetsgrupp bildades redan 2018 för att arbeta med
innehållet i förstudie Svartån, gruppen har utökats till
en beställar- och referensgrupp och träffats vid flera
tillfällen även under 2019.
Under 2019 meddelades vattenrådet att Sportfiskarna
som svarat för hemsidans hemvist inte skulle fortsätta
att göra det fr o m 1 januari 2020. Styrelsen beslutade
därför att flytta hemsidan till ett webhotell hos Loopia,
efter att ha undersökt några olika alternativ. Den nya
hemsidan är under uppbyggnad och nås via samma
adress som tidigare www.svartansvattenrad.se. På
sidan hittar man kort information om vattenrådet och
hur man blir medlem, ett kalendarium (som är under
uppbyggnad), protokoll och kontaktuppgifter.
Administrationen av sidan sköts av vattenrådets
styrelse.
Kalendariet är i dagsläget under uppbyggnad.
Protokoll från styrelsemöten och årsmöten med mera
har fortlöpande lagts på hemsidan.

Information om vattenrådets arbete har skickats ut vid
flera tillfällen under 2019. Framför allt har informerats
om Förstudie Svartån, men också bland annat om
Boken om Svartån, information om höga flöden, skrift
om värdet av rent vatten samt information om
tvåstegsdiken.
Vattenrådet har inte startat någon Facebook-sida.

Någon publik aktivitet har inte genomförts 2019.
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Omvärldsbevakning
Styrelsen ger förslag på konferenser som är
intressanta för vattenrådet att bevaka, och
ger möjlighet till ersättning för resor, boende
och konferensavgift för den som vill delta.
Representant(er) för vattenrådet deltar vid
eventuella samverkansmöten som
vattenrådet bjuds in till, till exempel
vattenrådens dag och olika samråd.
Medlemsrekrytering
Under 2019 ska nya medlemmar rekryteras
genom att information om förbundets
verksamhet skickas eller delas ut till
potentiella medlemmar i avrinningsområdet.
Målet är att ha 50 medlemmar. Det kan ske t
ex via LRF och till ideella föreningar, eller
genom personliga kontakter med
privatpersoner.

Den nationella konferensen Vattendagarna
genomfördes i Västerås i oktober 2019.
Inga förfrågningar från medlemmar har inkommit i
övrigt.
Vattenrådet har inte deltagit vid några sådana
möten 2019.

Medlemsantalet ligger relativt stabilt på runt 40
medlemmar. Information om hur man blir medlem
finns på hemsidan.
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Svartåns vattenråds styrelse, revisorer och valberedning
På årsstämman 2019-03-13 valdes styrelse, revisorer och valberedning enligt följande:

Styrelsen

Revisorer

Per Aldén (ordförande)

Ordinarie valda på 1 år 2019
Anders Fläcke
Linnea Landerstedt

Ordinarie ledamöter valda på 2 år 2019
Sandra Burman (omval)
Göran Stahre (omval)
Inga-Lill Boija (nyval)
Stefan Sjödin (omval)
Ordinarie ledamöter valda på 2 år 2018
Susanna Hansen
Kent Ragnarsson
Johan Södereng
Tomas Jonasson

Ersättare valda på 1 år 2019
Erik Kempff
Per Andersson
Valberedning
Per-Erik Andersson (vald på tre år 2019)
Carl Schartau (vald på två år 2019)
David Liderfelt (sammankallande, vald på tre
år 2017)

Ersättare valda på 2 år 2019
Anders Johansson
Linus Fogelberg
John de Jong
Per-Arne Blomberg
Monica Yngvesson
Ersättare valda på 2 år 2018
Anton Lindblad (fyllnadsval för Per Aldén
2019)
Erik Brate
Henrik Berndtsson
Gunnar Rosén

6

Medlemmar
Svartåns vattenråd har 2019 haft 41 medlemmar, det är tre färre än 2018 (44).

Ekonomi
Intäkter under 2019 har bestått av medlemsavgifter och bidrag från Vattenmyndigheten. Det LONAbidrag från Länsstyrelsen som används för att genomföra Förstudie Svartån förvaltas av Västerås
stad.
Vattenrådet har haft kostnader i samband med möten, för banktjänst och hemsida samt för
temamöte. Några arvoden eller reseersättningar har inte erlagts. Kostnader vid styrelsemötena har
hållits nere genom att den som varit värd för mötet ibland har stått för lokal och kaffe.

Resultat 2019

Svartåns vattenråd 2018

Budget 2019

Tillgångar vid verksamhetsårets start

Resultat 2019

38 543

38 543

Medlemsavgifter
Bidrag från Länsstyrelsen/Vattenmyndigheten

5 000
10 000

3 500
400 0001

Summa

15 000

403 500

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

1 250
400
15 000
10 000
2 000
28 650

1 250
1 975
0
5932
0
9 157

Återstående efter verksamhetsåret

34 893

432 886

Intäkter

Kostnader

1

Avser verksamhet 2020
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Postadress/fakturaadress
Svartåns vattenråd
C/o Västerås stad
Teknik- och fastighetsförvaltningen
Stadshuset
721 87 VÄSTERÅS

Organisationsnummer
802466-4701

Bankgiro
159-2237

Vattenrådets styrelse,

Per Aldén (ordförande)

Göran Stahre

Stefan Sjödin

Johan Södereng

Inga-Lill Boija

Tomas Jonasson

Sandra Burman

Kent Ragnarsson

Susanna Hansen
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