
Styrelsemöte i Svartåns vattenråd 16 februari 2022

Plats: Hemma hos Per Aldén, Nyby i Sätrabrunn, alternativt via Teams.

Namn Närvaro (x)/ 
frånvaro (f)

Styr.

Per Aldén (ordf.) X Ord.
Susanna Hansen (sekr. kassör) X Ord.
Kent Ragnarsson X Ord.
Johan Södereng X Ord.
Markus Berglund f Ord.
Sandra Burman X Ord.
Göran Stahre f Ord.
Inga-Lill Boija X Ord.
Stefan Sjödin X Ord.
Anton Lindblad f Ers.
Erik Brate f Ers.
Henrik Berndtsson (vice ordf.) X Ers.
Gunnar Rosén X Ers.
Linn Hemlin X Ers.
Anna Malmström f Ers.
John de Jong f Ers.
Per-Arne Blomberg X Ers.
Monica Yngvesson X Ers.
Camilla Ranlund (åtg.samordn.) X

1. Ordförande öppnar mötet

Ordförande Per Aldén öppnade mötet.

2. Val av mötesfunktionärer

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

3. Föregående protokoll

Kvarstående punkter från tidigare protokoll:

1. Kvarstår hantering av inkomna motioner till årsstämman 2020, två stycken. Susanna har 
skickat motionerna till Per-Arne som bedömt att de fortfarande är aktuella och de är därmed 
anmälda inför årsstämman 2022.

2. 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 är nu i slutskedet i den upphandling som görs för att få konsulthjälp i arbetet.



3. Stefans fråga om att betesdjur trampar på åbrinken kvarstår. Susanna har skickat frågor till 
både Västerås miljö- och hälsoskyddsförvaltning och till Länsstyrelsen. Har fått svar ifrån 
kommunen, vidarebefordras till Stefan för fortsatt dialog.

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

4. Ekonomi

Saldo (220216) är 37 742,40 kr. Det är fortfarande ganska många som inte har betalat in 
medlemsavgiften. Senast 1 mars ska man ha betalat, annars stryks man som medlem.

Ca 185 000 kr har betalats tillbaka till Vattenmyndigheten, det var oförbrukade projektmedel.

5. Åtgärdssamordning, lägesrapport

Åtgärdssamordnare redogjorde för arbetet som pågår. Fokus just nu är att söka pengar för att 
kunna genomföra fler åtgärder. Bidrag för ett lokalt vattenvårdsprojekt (LOVA) å 3 milj.kr. har 
sökts tillsammans med Sagåns vattenråd. Projektmedlen kan användas för åtgärder i båda 
avrinningsområdena och är inte specificerade på förhand. Sagåns vattenråd kommer att förvalta 
medlen och åtgärdssamordnarna för respektive avrinningsområde kommer att hjälpa till att 
genomföra åtgärder för pengarna. Det är framför allt åtgärder mot fosfor som kommer att 
prioriteras. Besked om eventuellt beviljade medel väntas under våren.

Tre fosfordammar har projekterats vid Sör Hörende och Hörendesjön och där inväntas besked 
från markägaren för att kunna gå vidare. Henrik försöker ta kontakt med markägare med önskan 
om återkoppling till åtgärdssamordnaren och/eller konsulten.

Underlag för två våtmarker vid Holstensboda har tagits fram. Ett grovt underlag finns nu på två 
våtmarker (7 500 m2 resp. 3 400 m2) och preliminärt ska lokala naturvårdsmedel (LONA) sökas till 
hösten av Sala kommun för att anlägga dessa.

I Gussjön ska en förstudie gällande reduktionsfiske genomföras i sommar. Beroende på hur 
utfallet blir kanske det blir fler insatser/reduktionsfisken framöver. Fisket genomförs med not 
och större rovfiskar kan sorteras ut och släppas tillbaka i sjön. Reduktionsfiske görs för att få en 
bättre balans mellan olika typer av fiskar, man vill få bort sådana arter som äter upp djurplankton 
och rör upp på bottnarna, vilket är fallet med många så kallade vitfiskar. Enligt dialog med 
Länsstyrelsen får vassen i Gussjön inte röras och platsen där den utrotningshotade natearten 
växer ska också undvikas. VafabMiljö har erbjudit sig att ta hand om fisken och producera biogas 
av den.

6. Rapport om Stävresjön

Vid förra mötet diskuterades den förfrågan som vattenrådet fått om bidrag för tryck av en 
rapport som fiskevårdsföreningen vid Stävresjön låtit sammanställa. Underlaget var då för 
knappt för att kunna ta ett beslut. Sedan förra mötet har styrelsen fått ta del av rapporten 
digitalt. Förfrågan kvarstår om vattenrådet kan tänkas bidra till kostnaden för tryck av rapporten.



Styrelsen konstaterar att vattenrådet har väldigt få intäkter som skulle kunna gå till en sådan 
kostnad, de medel som kommer in är i princip medlemsavgifterna och de ska täcka de kostnader 
som uppstår vid möten och eventuella aktiviteter.

Vid genomgång av rapporten bedöms också en redaktionell genomgång vara nödvändig innan 
materialet kan publiceras.

Beslut: Styrelsen avslår begäran från fiskevårdsföreningen, med hänvisning till de knappa 
intäkterna som vattenrådet har.

7. Fullmakt

Vid förra styrelsemötet togs beslut om hur firmateckning ska ske. Vid kontakt med banken visade 
det sig att formuleringen inte var helt korrekt för att fungera och därför behöver ett nytt beslut 
tas.

Beslut: Styrelsen i Svartåns vattenråd orgnr. 802466-4701, härvid styrelsemöte 2022-02-16
beslutat att föreningens firma tecknas av Susanna Hansen persnr.... och Per Aldén persnr......var
för sig till ett belopp av 200 000 kr. Vid belopp som överstiger detta tecknas firman av båda i 
förening. Detta beslut justeras vid sittande möte.

8. Nulägesbeskrivning Svartån

Vattenrådet har nu skickat in yttrandet gällande nulägesbeskrivningen. En formulering om att 
vattenrådet saknar en analys av hur jordbruksmarken kan komma att påverkas lades till, i övrigt 
var yttrandet enligt det som kommunicerats via e-post.

9. Hällsjöns reglering

Hushållningssällskapet (HS) har fått i uppdrag att titta på en eventuell fast tröskel vid 
Hålldammen. Representant från HS kommer att kontakta de markägare som berörs av 
regleringen.

10. Vattenskyddsområde Vallrum

Skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet för Vallrum håller på att revideras. Vattenrådet 
har till Sala kommun påpekat att den moderna vägledningen från Havs- och vattenmyndigheten 
ska användas istället för de gamla. Ärendet är fortfarande i ett tidigt skede och det kommer att 
genomföras ett samråd senare som vattenrådet har möjlighet att tycka till om. Sagåns vattenråd 
har också uppmärksammats på att ändringen i skyddsföreskrifterna kan komma att beröra även 
Sagåns avrinningsområde, eftersom vattenskyddsområdet ligger på gränsen mellan Svartån och 
Sagåns avrinningsområden.
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11. Årsstämma 2022, fortsatt planering

Tid och plats: Tisdag 5 april kl 18-21 i Svartådalens bygdecenter i Västerfärnebo. Johan har bokat 
lokalen och han kollar även med Fiket i Färnebo om vi kan få köpa semlor och kaffe/te därifrån 
(eventuellt är det stängt den dagen, men kanske går det att ordna i alla fall). Kortfattad 
information från Svartådalens bygdeutveckling inleder kvällens program.

Susanna har kollat med Staffan som var föreslagen som ordförande för årsmötet. Staffan har bytt 
roll och föreslog därför att Solveig Nilsson (ordförande Mälarens vattenvårdsförbund mm) istället 
borde föreslås och hon har bekräftat att hon kan delta på mötet och vara ordförande.

Förslag till verksamhetsplan (inklusive budget) har tagits fram, liksom förslag till 
verksamhetsberättelse. Styrelsen gick igenom dokumenten på mötet, verksamhetsberättelsen 
ska kompletteras med balansräkning. Inga-Lill skickar ny sådan till Susanna. Dokumenten 
godkändes i övrigt.

Valberedning och revisor är informerade om datum och plats för årsstämman.

Program för kvällen förutom själva årsstämmoförhandlingen blir presentation av planerade och 
pågående projekt. Camilla (om åtgärder som är på gång), Susanna om faunapassager, Monica om 
Gussjön, Viktor om fria vandringsvägar för fisk. Susanna kollar med dem som är tänkta att 
presentera och återkommer med färdigt program.

12. Laget runt (i mån av tid)

Utgick på grund av tidsbrist.

13. Övriga frågor

1. Hemsidan. Vi har flyttat över hemsidan så att den ligger under Mälarens vattenvårdsförbunds 
hemsida. Att ha hemsidan hos Mälarens vattenvårdsförbund (MVVF) förutsätter att vi är medlem 
i förbundet. Det kostar 1000 kr per år.

Vattenrådet betalar idag 320 kr för våra två domäner (svartansvattenrad.se och 
svartånsvattenråd.se) hos Loopia och 1335 kr för webbhotellet. Att flytta sidan till MVVF blir 
alltså billigare, även om vi behåller domänen/domänerna. Idag har vi den gamla hemsidan 
(webbhotellet) och domänerna (svartansvattenrad.se, svartånsvattenråd.se) hos Loopia och när 
den gamla sidan ska släckas ner, sägs webbhotelltjänsten hos Loopia upp. Vi kommer att få hjälp 
så att den nuvarande adressen www.svartansvattenrad.se fortfarande kan användas och länkas 
till den nya sidan. Styrelsen har önskemål om att behålla båda domänerna och kunna länkas 
därifrån. Susanna undersöker om det är möjligt.

Beslut: Svartåns vattenråd ansöker om medlemskap i Mälarens vattenvårdsförbund. Den gamla 
hemsidan ersätts av den nya och webbhotellstjänsten hos Loopia sägs upp. Domänerna 
(svartansvattenrad.se, svartånsvattenråd.se) bibehålls och länkar om möjligt till den nya 
hemsidan.

http://www.svartansvattenrad.se


2. Styrelsen diskuterade även innehållet i protokoll samt vilka protokoll som tillgängliggörs på 
hemsidan. Vissa uppgifter bör inte framgå i protokollen på grund av GDPR-regler. Det anses ändå 
viktigt att protokollen är relativt fylliga, så att vattenrådets medlemmar kan ta del av vilka frågor 
som tas upp och styrelsens resonemang kring hanteringen av dessa. Om protokoll kan läggas ut 
på hemsidan skulle kunna beslutas av styrelsen på efterföljande möte.

Beslut: Styrelsen godkänner vid efterföljande möte om protokoll kan läggas upp på hemsidan. En 
bedömning görs utifrån GDPR-regler.

3. Per-Arne har fått inbjudan att delta i ett fiskeråd för hela Mälaren, som Länsstyrelserna 
sammankallar.

14. Nästa möte

Konstituerande möte i samband årsstämma 5/4.

15. Mötet avslutas

Mötet avslutades och ordförande tackade för visat intresse.

Nyby, 16 februari 2022,

Ordförande Sekreterare Justerare




