
Styrelsemöte i Svartåns vattenråd 8 juni 2021 

Plats: Utomhus vid fågeltornet vid Sågdammen i Skultuna. 

Namn Närvaro (x)/ 
frånvaro (f) 

Styr.  

Per Aldén (ordf.) f 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 x Ord. lars.goran.stahre@vasteras.se  

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

Stefan Sjödin f Ord. stefan_sjodin@spray.se 

Anton Lindblad f Ers. anton@swedishenergy.se 

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

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

Gunnar Rosén x Ers. gurosen@gmail.com 

Linn Hemlin x Ers. linn.hemlin@sala.se 

Anna Malmström x Ers. anna.malmstrom@vafabmiljo.se  

John de Jong f Ers. info@edensgarden.se 

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

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

 

1. Ordfö rande ö ppnar mö tet 

Per-Arne Blomberg utsågs till ordförande och öppnade mötet. 

2. Val av mö tesfunktiöna rer 

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

1. Fö rega ende prötököll 

Kvarstående punkter från tidigare protokoll:  

2. Kvarstår hantering av inkomna motioner till årsstämman 2020.  

3. Rekrytering av åtgärdssamordnare för Svartån är nu klar och Camilla Ranlund kommer att 

börja 1 juli 2021. Det är en tidsbegränsad anställning på 1,5 år.   

4. Yttrande över Vattenmyndighetens samråd har skickats in. Beslut om förvaltningsplan, 

åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer mm väntas i december 2021. 

5. Flytt av hemsidan till Mälarens vattenvårdsförbund kommer att inledas.  

6. Ett förslag om att ha ”VISS-skola” vid ett kommande styrelsemöte. Genomförs om vi har ett 

digitalt möte.  
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7. Ekönömi 

Saldo 436 827,40 kr (dagen efter mötet, 210609). Vattenrådet har inte haft några större utgifter, 

men väntar kostnader för hushållningssällskapets insats. En ny medlem har tillkommit. De 

medlemmar som inte betalat medlemsavgift har tagits bort från medlemslistan.  

8. Genömga ng verksamhetsplanen 

En genomgång gjordes av verksamhetsplanen, som nu fastställts på årsstämman. De största 

insatserna för vattenrådet blir att dels driva övergödningsprojektet med finansiering från 

Vattenmyndigheten vidare, dels att påbörja en åtgärdsplan för Svartån där projektansökan nyligen 

beviljats medel.  

I övergödningsprojektet ingår att anordna studieresan till Öljaren och Tysslingen, vilken kommer att 

genomföras 21 september. Planering sker i mindre arbetsgrupp där Monica, Inga-Lill och Susanna 

ingår. I övergödningsprojektet ska också konkreta åtgärder för att minska fosforläckaget göras, där 

hjälper Hushållningssällskapet till att få till stånd åtgärder.  

Projektet som innebär att ta fram en åtgärdsplan för Svartån går ut på att konkretisera och förankra 

de förslag till åtgärder som finns i t ex VISS eller som förslås från våra medlemmar.  

Den åtgärdssamordnare som snart finns på plats, blir en viktig person i genomförandet av båda 

projekten.  

I övrigt rullar verksamheten på ungefär som vanligt under 2021. Läs mer i vattenrådets 

verksamhetsplan. 

9. Vattenra dets ö vergö dningspröjekt 

Vi hade inte någon ny information om projektets genomförande.  

10. O vriga fra gör 

Frågan om vad som händer med nationella planen för vattenkraftens miljöanpassningn (”NAP-en”) 

kom upp. Senast 2023 ska ansökningar om miljöanpassningar av vattenkraftverken skickas in för 

Svartåns avrinningsområde. Länsstyrelsen genomför f n dialogmöten med de tre vattenkraftsägare 

som finns registrerade, Susanna har deltagit på möte. Inte några konkreta planer ännu på vilka 

åtgärder som kommer att krävas.  

Även övriga dammar som inte omfattas av NAP-en är viktiga sett ur ett biologiskt perspektiv, hur 

hanteras de? Det är en viktig fråga som kommer upp i diskussionerna om NAP-en. En del övriga 

dammar (t ex Forsby damma) har anmälts till Havs- och vattenmyndighetens lista med objekt som är 

prioriterade att få finansiering för åtgärder. Även Hällsjöns utlopp diskuteras en del, då regleringen 

där har stor betydelse för vattennivåerna ända upp i Fläcksjön. Förstudien som vattenrådet tagit fram 

är ett viktigt underlag i diskussionerna.  



11. Na sta mö te 

Hos Erik Brate i Bråfors (adress Bråfors 30 B, Fagersta) 2 september kl 18. Vi får en visning av 

kulturreservatet och fika på plats. Kallelse skickas ut via Outlook av Susanna. 

12. Mö tet avslutas 

Mötet avslutades och ordförande tackade för visat intresse.  

 

Västerås, 9 juni 2021, 

                         

Susanna Hansen  Sandra Burman 

Sekreterare   Justerare 


