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Figur 1. Vy över Örsundaån. Vattendragssträckan nedströms Heby meandrar kraftigt i ett jordbrukslandskap. Här är 
skyddszoner en bra åtgärd för att minska läckaget av fosfor. 

 
 

 
 
 

 
 
 



Målbild: För vad och för vem ska rådet vara till för?  
Det finns en känsla av otydlighet och ”flummighet”. Vad är detta för något, vilka är vi och varför är vi 
här? Styrelsen menade att det är viktigt att hålla sig till konkreta åtgärder och lokala förutsättningar 
inom avrinningsområdet. Att vi lär oss av varandra genom att titta på, undersöka och föreslå åtgärder 
på lokal nivå. Det vi lär oss lokalt kan vi lyfta och förmedla till andra inom avrinningsområdet. Nu när 
vi haft några möten och bollat detta känner vi att vi åter skulle vilja att Sagåns vattenråd eller 
motsvarande kom och berättar om sin verksamhet. Eller att vi har en gemensam aktivitet med andra 
vattenråd. Ta stöd och hjälp av andra som kommit längre. När vi börjar få grepp om vad det är vi vill 
göra (med ledning ovan) behöver vi titta på och formulera ett tydligt syfte med vår verksamhet. 
Kanske har vi redan gjort detta i våra stadgar men vi behöver tydliggöra detta.  
 
Med ledning av de styrelsemöten vi haft under 2021 har Örsundaåns vattenråd kommit fram till 
följande.  
 
Målet med vattenrådet för Örsundaån ska i första hand vara att öka samverkan mellan olika 
intressenter inom avrinningsområdet, få med Heby kommun i vattenrådet, öka kunskapen om 
vattenvård, genomföra olika typer av vattendragsvandringar, öka antalet medlemmar i rådet. 
 
Vi behöver göra en illustration över målbilden som visualiserar vår roll i förhållande till vattendirektiv 
och andra regler vi behöver förhålla oss till. Följande är viktiga nyckelbegrepp: 

 Samverkansorgan som binder ihop stat – region – kommun med lokala markägare och 

andra intressenter inom avrinningsområdet.  

 Hjälpa/stötta andra med vattenvårdsarbete. 

 Lära av varandra. 

 Övertyga andra – exempelvis trafikverket. 

 Kunskapshöjande insatser – Seminarier/Fältvandringar/vattendragsvandringar. 

 Rådgivning om vattenvård (Greppa Näringen, Skogsskötsel, dagvattenhantering, enskilda 

avlopp, arv, tillsyn miljö, hästgårdar). 

 Fortsätta med Lokala åtgärdsplaner, men öka insatserna på markvårdsområdet. 

 Ta in intressanta forskare som får berätta om vattenkvalitet, markvård med mera. 
 
Hur får vi med alla olika intressen i rådet så att de också känner att de får ut något av samverkan. Så 
här långt har ju diskussionen handlat väldigt mycket om övergödningsfrågan och förlusterna av 
näringsämnen från åkermark. Men här finns andra utmaningar med vandringshinder för fisk och 
andra vattenlevande djur, fysiska strukturer i och i anslutning till vatten. Vad gör vi för att nå de? 
Kanske behöver vi utveckla arbetsgrupper kring olika typer av frågor? Skulle innebära att vi når fler 
och att vi alla inte behöver arbeta med alla typer av frågor. 
 
 
Föreningens Ekonomi 

Kassör och medlemsavgifter in i föreningen. Styrelsen ska som en del av sin verksamhet 2021 arbeta 

fram ett förslag till medlemsavgift som årsmötet 2022 beslutar om.  

Vårt förslag är 250 kr  företag, 100 kr privatperson, 2000 - 5000 kr för kommunen.   
 
 
Kartläggning av Enköpingsåns avrinningsområde 
Under perioden 2019-2021 har vi genomfört en synoptisk provtagning av vattenförekomsterna inom 
Örsundaåns avrinningsområde. Bilden nedan visar översiktligt den vattenstatus som den studien 



visade på. Ingen av vattenmiljöerna når upp till god vattenstatus. Rapporten kommer att läggas upp 
på Vattenrådets hemsida.   

 
 
 

 

 
 
Kartläggning: Lokala åtgärdsplan för Skattmansöån och Långtorabäcken 
Med hjälp av Hushållningssällskapet har vi tagit fram Lokala åtgärdsplaner för Långtorabäcken 
och Skattmansöån. Dessa underlag kommer vi att arbeta vidare med under 2022 för att se om 
fler åtgärder kan komma till stånd. Målet är att få till sådana planer för alla vattenförekomster.  

 
 

2021 års Styrelsemöten 
Totalt har vi träffats vid 6 tillfällen under 2021. 

 

 Fyra stycken styrelsemöten har vi haft under året. Två digitala möten i maj 2021 och i 
januari 2022 

 

 Vi har genomfört två fysiska styrelsemöten i Altuna bygdegård. Ett av styrelsemötena 
genomfördes tillsammans med Enköpingsåns vattenråd i oktober. Vid tillfället fick vi 
också lyssna på forskare Kerstin Berglund som berättade om ,markvård och varför det är 
så viktigt för ekonomi och miljö.  

 

 Sedan har vi träffats fysiskt i fält i juni hemma hos Peter Almblad och tittade på hans 
fiskodlingsverksamhet och hur den är beroende av vattenföring och vattenkvaliteten i 
Örsundaån. I början av hösten träffades vi hemma hos Louise Gårdenborg och tittade på 
den våtmark som anlags uppströms Vansjön.  

 
 
 
 
 
 



Fältvandringar under 2021 

 Greppa Näringen fältvandring i Enköpingsån. 
 

 Centerpartiet i Enköping delade ut ett miljöpris till Enköpingsåns och Örsundaåns vattenråd.  
 

 Vattenrådgivare Johan Lagerholm (Växtråd) höll en välbesökt fältvandring om 
markavvattning i Hummelstabäcken.  

 
Seminarium 

 Kerstin Berglund föreläste om markstruktur för Enköpingsåns och Örsundaåns vattenråden i 
samband med styrelsemöte den 19 oktober i Altunagårdens bygdegård.  

 
 

 
Figur 2. Ett axplock av de aktiviteter som vattenrådet genomfört under 2021. Vattendragsvandringar, seminarium där 
Kerstin Berglund SLU berättade om markstruktur och effekten som god markstruktur har på plånbok och miljö. Vattenrådet 
tog emot Centerpartiet Enköpings miljöpris och vi tittade på fiskodling Vilstena fisk. 

 



Hemsidan 
Mälarens vattenvårdsförbund har tilldelat oss och flera andra vattenråd plats på deras hemsida. 
Tryck på bilden nedan så kommer du till Vattenrådets hemsida.  
  

 
 
 
 

https://www.malaren.org/vattenrad/enkopingsaarnas-vattenrad/

