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

  



 

 

Styrelsens arbete 
 Minst fyra styrelsemöten ska hållas under året. 

 Styrelsen följer utvecklingen av Vattenmyndighetens beslut om åtgärdsprogram och 

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. 

 

Insatsområden 
 Minst en temakväll ska anordnas 2018. Förslag till teman är miljöstöd till åtgärder inom 

jordbruket, sjörestaurering, Greppa näringen. Aktiviteten kan samordnas med t ex Sagåns 

vattenråd.  

 En ansökan om medel för en förstudie om Svartåns avrinningsområde görs, dels som stöd för 

lokala naturvårdsåtgärder (LONA), dels som stöd för lokala vattenvårdsåtgärder (LOVA) samt 

eventuellt andra medel. En närmare beskrivning av förstudien, se nedan. 

 Övriga aktiviteter kan anordnas vid behov. 

 

Information 
 Hemsidan fortsätter att uppdateras och utvecklas 2018. 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. 

 

Omvärldsbevakning 
 Styrelsen ger förslag på konferenser som är intressanta för vattenrådet att bevaka, och ger 

möjlighet till ersättning för boende och konferensavgift för den som vill delta. 

 Representant(er) för vattenrådet deltar vid eventuella samverkansmöten som vattenrådet 

bjuds in till, t ex vattenrådens dag och olika samråd. 

 



 

 

Förstudie Svartån 
Under en rad år har frågan om sedimentproppen i Fläcksjön och problem med översvämningar i 

området uppströms Fläcksjön lyfts i Svartåns vattenråd. I november 2017 anordnades ett möte om 

frågan, som mynnade ut i ett beslut om att gå vidare med en förstudie för hela avrinningsområdet.  

Förstudie Svartån är tänkt att utgöra en faktasammanställning om avrinningsområdets flöden och 

historik och framtidsscenario med avseende på detta. Förstudien ska också ta upp hur 

vattenkvaliteten framför allt när det gäller övergödningsproblematiken ser ut. Den ska inte ta upp 

möjliga åtgärder för att komma tillrätta med problemen, det görs istället i nästa steg. En 

projektbeskrivning med en bruttolista över vilka frågor vi vill ha belysta i förstudien har tagits fram. 

Beskrivningen kan ligga till grund för en ansökan om LOVA- och LONA-bidrag, som kan sökas hos 

Länsstyrelsen i början av april 2018.  

Förstudien är tänkt att utföras av en extern konsult eller liknande, med erfarenhet inom området. 

Vattenrådet är initiativtagare till projektet, men projektet ägs enklast av en kommun. Om en av 

medlemskommunerna, förslagsvis Västerås stad, är projektägare underlättas ansökan och 

administrationen i vattenrådet. Dessutom är ett av bidragen sådant att det måste sökas av en 

kommun. Total budget för förstudien planeras bli ca 1,2 miljoner kronor och projektet är tänkt att 

påbörjas hösten 2018 och avslutas hösten 2019.  

För en utförligare beskrivning av projektet, se projektbeskrivning ”Förstudie Svartån”. 

  



 

 

 

Medlemsrekrytering 
Under 2018 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. 

Förslag till Budget 2018 

Svartåns vattenråd 2018 Budget 
    

Tillgångar vid verksamhetsårets start 35 838 

    

    

Intäkter   
Medlemsavgifter 5 000 

Bidrag Länsstyrelsen 15 000 

Summa 20 000 

    

Kostnader   
Företagspaket Handelsbanken 1 250 

Hemsida 400 
Kunskapshöjande 
aktiviteter/konferenser/studiebesök 15 000 

Styrelsemöten, årsmöte och temamöten 10 000 

Reseersättning 2 000 

Summa 25 650 

    

    

Återstående efter verksamhetsåret 30 188 

    
 


