
Styrelsemöte i Svartåns vattenråd 19 oktober 2021 

Plats: Via Teams.  

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 x 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.) 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 

Camilla Ranlund (åtg.samordn.) x  camilla.ranlund@vasteras.se  

 

1. Ordfö rande ö ppnar mö tet 

Ordförande Per Aldén öppnade mötet. 

2. Val av mö tesfunktiöna rer 

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

3. Fö rega ende prötököll 

Kvarstående punkter från tidigare protokoll:  

1. Kvarstår hantering av inkomna motioner till årsstämman 2020.  

2. Flytt av hemsidan till Mälarens vattenvårdsförbund är gjord. Ny adress till hemsidan är 

www.malaren.org/vattenrad/svartans-vattenrad/. Det har skickats ut information om detta 

via e-post, men kvarstår att lägga information på vattenrådets nuvarande sida.  

3. 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 föreslås från våra medlemmar. 

Västerås stad påbörjar nu upphandling av konsult som ska hjälpa till med arbetet.  
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4. Stefans punkt om att betesdjur trampar på åbrinken, vilket kan orsaka läckage av jord och 

gödsel, kvarstår att hantera. Detta gäller både egna markägares mark och utarrenderad 

mark.  

5. Placeringen av HVO-tank i Västerfärnebo. Sala kommun utreder nu alternativ plats och 

främst då förslaget som kom upp på mötet – dvs kommunens tomt vid gamla macken/i 

närheten av omstarten i Färnebo. 

6. Studieresan till Öljaren och Tysslingen blev lyckad. Ett tiotal personer följde med och vi fick 

fyllig och bra information både om sugmuddringen i Öljaren och om arbetet med Tysslingen. 

 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

 

4. Ekönömi 

Saldo (211019) är 420 053.40 kr.  

Kostnad för studieresan blev 15 439 kr, vilket är väl inom budgeten som var 30 000 kr. Förklaras 

delvis av att det inte var så många deltagare. Utgifterna täcks av bidragsmedlen från 

Vattenmyndigheten. 

Vattenrådet väntar även kostnader för hushållningssällskapets och Werecs insatser i 

övergödningsprojektet. Utgifterna täcks av bidragsmedlen från Vattenmyndigheten.  

5. Å tga rdssamördnare Camilla Ranlund presenterar sig  

Camilla Ranlund är sedan 1 juli åtgärdssamordnare i Svartån. Camilla är uppvuxen på landet och har 

en utbildning inom ekosystemteknik. I sitt tidigare jobb på Upplands-Bro kommun har hon jobbat 

med dagvattenfrågor. 

Camilla tar gärna emot idéer på åtgärder som kan göras i avrinningsområdet, skicka gärna till 

camilla.ranlund@vasteras.se eller ring (021-39 77 87). Alla idéer kommer inte att kunna genomföras, 

men bra om vi kan samla dem inför att åtgärdsplanen för Svartån ska tas fram och få med dem i 

åtgärdsarbetet på sikt.  

Bland annat har följande idéer till åtgärder framkommit och arbetats med så här långt: 

Projektet kring Gussjön, eventuellt reduktionsfiske mm som kan genomföras. 

Länsstyrelsens våtmarkssamordnare har lägen inom skyddade områden som skulle kunna 

genomföras.  

Skogssällskapet och Skogsstyrelsen tittar på återvätning av torvmark i skog i Svanå, genom att plugga 

igen diken.  

Det finns förslag på att söka pengar för strukturkalkning av åkermark tillsammans med Sagåns 

vattenråd/avrinningsområde. Hör av er till Camilla om intresse finns för det!  
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Förutom detta pågår arbete inom övergödningsprojektet, se nästa punkt.  

6. Vattenra dets ö vergö dningspröjekt, la gesrappört  

Camilla jobbar även med övergödningsprojektet med finansiering från Vattenmyndigheten. Efter 

styrelsens beslut om att anlita konsult i projektet håller nu Werec på att projektera tre fosfordammar 

vid Hörendesjön. Ansökan om vattenverksamhet mm har skickats in. Vi kommer inte att hinna 

genomföra åtgärderna i år, vilket innebär att de pengar vi har kvar skulle behöva användas till något 

annat om det är möjligt med kort varsel. Vi har ställt frågan till Vattenmyndigheten om att förlänga 

projektet ytterligare, men det går troligen inte.  

7. Samra d tillsta ndsansö kan Ha lleskögsbra nnan, Sala kömmun  

Vi har med relativt kort varsel fått möjlighet att tycka till och lämna synpunkter inför ett projekt som 

ska genomföras av Länsstyrelsen i Hällskogsbrännan. Vattnet från det aktuella området rinner till 

Svartån.  

Från samrådsunderlaget: ”Gärsjöbäcken planeras att restaureras i kombination med att samtliga upptagna 

sidodiken läggs igen. Syftet är att Gärsjöbäcken ska återgå till ett stadie där den var lätt slingrande genom 

landskapet och att i så stor utsträckning som möjligt återställa hydrologin i området till ett stadium om 

motsvarar det innan dikningen gjordes. Den totala bedömda längden på delen av Gärsjöbäcken som ligger inom 

området uppgår till cirka 3 km och totala längden av diken som ska läggas igen uppgår till cirka 11 km.” 

 

Kommer vägarna i området att påverkas? Nej, enligt underlaget påverkas de inte.  

Kommer det bli mer vatten i Svartån? Det kan få en positiv effekt på flödena som blir jämnare, 

framför allt lokalt.  

Samrådsunderlaget skickas vidare till alla i styrelsen.  

Beslut: Susanna skickar vattenrådets yttrande på samrådet 20/10 enligt följande; Svartåns vattenråd 

ställer sig positivt till projektet som planeras i Hälleskogsbrännan. Syftet med projektet är helt i linje 



med vattenrådets inriktning och de försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid genomförandet är 

tillräckliga. Vi förutsätter att projektet genomförs i samråd med de berörda markägare och 

intressenter som påverkas. Vattenrådet vill gärna följa Länsstyrelsens projekt och tar gärna emot 

information om hur det fortlöper. 

8. Utveckling av vattenra det, nya rutiner 

Då vattenrådet har för avsikt att övergå i en mer operativ roll, behöver vissa nya rutiner utvecklas. 

Vattenrådets upphandlingspolicy 

Vattenrådet behöver klargöra vilken policyn är kring upphandling. Därför har ett förslag till 

upphandlingspolicy tagits fram (biläggs protokollet) som i korthet slår fast att vattenrådet är en ideell 

förening och inte lyder under lagen om offentlig upphandling (LOU) då flertalet av medlemmarna är 

enskilda aktörer. 

Beslut: Vattenrådet beslutar att anta den föreslagna upphandlingspolicyn enligt bilaga ”211019Bilaga 

1. Svartåns vattenråds upphandlingspolicy”.  

Tilldelningsbeslut 

En diskussion fördes om hur beslut om att anlita t ex konsulter ska tas. Styrelsen enades om att det 

sätt som vi gjorde när vi beslutade om att anta Werecs offert fungerade bra men att vi breddar till att 

även ersättare i styrelsen omfattas, dvs 1. Sekreterare och ordförande stämmer av frågan, 2. 

Underlag tas fram som beskriver vilka alternativ vi har att ta ställning till och att 3. Underlaget skickas 

via e-post ut till styrelsens medlemmar (ordinarie och ersättare) med begäran om svar, 4. 

Majoritetsbeslut gäller, när mer än hälften har svarat positivt gäller beslutet.  

Beslut: Styrelsen beslutade att anta rutinen beskriven ovan.  

Avtal  

Beslut: När beslutet om att anlita en utförare är tagen, tecknas ett avtal. Vattenrådets firmatecknare 

(f n Per och Susanna) skriver på avtalet tillsammans med utföraren. Avtal förvaras hos vattenrådets 

sekreterare.  

9. ”VISS-sköla”, vi tittar gemensamt i databasen 

Vi gick gemensamt in i systemet och tittade på det som finns där och är relevant för Svartån. Nedan 

finns några länkar som kan vara användbara.  

Välkommen till VISS (lansstyrelsen.se) 

Vad är VISS? https://youtu.be/6OGfU4PGpGE  

Om man får problem kopplade till själva systemet kan man kontakta viss-support@lansstyrelsen.se 
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10. Laget runt (i ma n av tid) 

Per-Arne: Står fast vid motionerna från 2020 och vill att de ska lyftas för diskussion. Informerar 

också om att det gått upp fyra laxar i Svartån i höst. Västerås stad skriver pressmeddelande om 

detta på fredag 22/10.  

Monica: Rapporten från Brian Huser på SLU om åtgärdsförslag för Gussjön har nu kommit. Möte 

planeras med Länsstyrelsen och samfälligheten.  

Gunnar: Tipsar om föreläsning som Naturskyddsföreningen anordnar 20/10 på stadsbiblioteket i 

Västerås. Limnolog Anders Hasselrot föreläser om Mälaren.  

Susanna: Byggnationen av faunapassagen vid Falkenbergska kvarnen upphandlas nu. Invigning av 

Johannisbergs våtmarkspark har genomförts. Kanske kan vattenrådet besöka platsen i vår?  

11. O vriga fra gör 

- 

12. Na sta mö te 

Nästa möte ses vi i Stadshuset i Västerås. Tid och datum: 8 december kl 18-20. Kallelse skickas ut 

via Outlook av Susanna. 

13. Mö tet avslutas 

Mötet avslutades och ordförande tackade för visat intresse.  

 

Västerås, 19 oktober 2021, 

                         

Susanna Hansen          Sandra Burman 

Sekreterare          Justerare 


