
Styrelsemöte i Svartåns vattenråd 17 maj 2022 

Plats: Brunnby gård, Västerås. 

Styrelsemöte föregicks av en gemensam vandring längs den informationsslinga som finns vid 

Brunnby gård, där skyltar finns med information om åtgärder som lantbrukare kan göra för att 

behålla näringen på åkern (länk: https://www.richwaters.se/vara-projekt/brunnby-behall-naringen-

pa-akern/) 

Namn Närvaro (x)/ 
frånvaro (f) 

Styr. 

Per Aldén (ordf.) x Ord. 

Susanna Hansen (sekr. kassör) x Ord. 

Kent Ragnarsson f Ord. 

Johan Södereng  f Ord. 

Markus Berglund f Ord. 

Sandra Burman x Ord. 

Göran Stahre f Ord. 

Inga-Lill Boija f Ord. 

Stefan Sjödin x Ord. 

Anton Lindblad f Ers. 

Erik Brate x Ers. 

Henrik Berndtsson (vice ordf.) f Ers. 

Gunnar Rosén f Ers. 

Linn Hemlin x Ers. 

Anna Malmström f Ers. 

John de Jong f Ers. 

Patrik Zvar f Ers. 

Monica Yngvesson f Ers. 

Camilla Ranlund (åtg.samordn.) x  

 

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. Den tidigare frågan om att betesdjur trampar i åbrinken kvarstår. Susanna har skickat frågor 

till både Västerås miljö- och hälsoskyddsförvaltning och till Länsstyrelsen. Har fått svar ifrån 

kommunen som vidarebefordrats till Stefan för fortsatt dialog. Nu har också svar från 

Länsstyrelsen kommit, ett svar som tolkas som att man inte tycker att detta är ett stort 
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problem. En omvärldsbevakning bör göras om denna fråga för att se om det finns studier 

från andra delar av Sverige. Om det inte gör det, kanske det skulle kunna vara ämne för ett 

examensarbete.   

2. Rapport om Stävresjön 

3. Revidering av vattenskyddsföreskrifter Vallrum (Härsved). Beslut har tagits om att det ska tas 

fram ett nytt vattenskyddsområde där, ingen ny information finns i dagsläget men mera 

information finns på: https://www.sala.se/message/29936/?type=news  

Föregående protokoll (feb 2022) läggs till handlingarna. Protokollet godkändes också för att 

publiceras på hemsidan.  

4. Ekönömi 

Saldo (220517) är 37 869,90 kr.  

5. Å tga rdssamördning, la gesrappört 

Camilla har bytt tjänst fr o m 2 maj, hon kommer istället att jobba som vattensamordnare i 

Västerås framöver. Hon kommer nu att fasa ut arbetet som åtgärdssamordnare i Svartån och 

övergå till nya arbetsuppgifter, men i väntan på att en ny åtgärdssamordnare kommer på plats så 

kommer hon att behålla vissa uppgifter (vegetationsklippning, reduktionsfiske mm i Gussjön). 

Rekrytering av en ny åtgärdssamordnare har genomförts och en ny person kommer att vara på 

plats i augusti. För närvarande finns finansiering för cirka ett år till. Eventuellt söks mer pengar i 

höst för att kunna förlänga tjänsten, men inget är bestämt ännu.   

Dialog pågår med Sala kommun om att söka medel (för lokala naturvårdsprojekt, LONA) för två 

våtmarker vid Holstensboda.  

LOVA-medel söktes för Sagåns och Svartåns avrinningsområde i höstas, beslut har inte kommit 

ännu.  

Fosfordammar vid Forsby gård har också besökts och åtgärder vid dessa har diskuterats.  

Sala kommun har minskat bräddningarna till Svartån genom att ändra så bräddningarna renas 

innan de släpps ut och det sker till Dalälven istället för Svartån. 

6. Laget runt (i ma n av tid) 

Sandra: Recipientkontrollen för 2021 är klar. Det blir troligen möte innan sommaren där 

resultatet av provtagningarna under förra året för Svartåns nedre del och Västeråsfjärden ska 

presenteras.  

Stefan: Det är högt vattenstånd i Hörendesjön. 
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7. O vriga fra gör 

a. Åtgärdsplan för Svartån. 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 har nu upphandlat konsulthjälp i arbetet, det är WRS från 

Uppsala som kommer att hjälpa oss. Det är ett startmöte med konsulten imorgon, då kommer 

arbetet att planeras. Två vattenförekomster ska studeras mer ingående, vilka borde vi välja? 

Styrelsen landade i att den nedersta delen av Svartån och Murån väljs ut för fördjupningar. Båda 

områdena har problem med övergödning och har stora behov av åtgärder. Mera information om 

projektets genomförande kommer efter sommaren och då kommer också möten att genomföras 

för att få input till arbetet.  

 

b. Årsstämman uppdrog styrelsen att bereda frågan om mål och syfte samt stadgar för 

vattenrådet. Styrelsen tar med sig frågan och kommer att behandla den på kommande möten.  

Susanna kollar med Monica om hon kan göra en presentation av arbetet runt Gussjön på nästa 

styrelsemöte, eftersom inte presentationen hanns med på årsstämman.  

8. Na sta mö te 

20/9 i Haraker, kl 18. Susanna kollar om bygdegården är ledig då och skickar sedan kallelse till 

styrelsen via Outlook. 

9. Mö tet avslutas 

Mötet avslutades och ordförande tackade för visat intresse.  

  

Västerås, 17 maj 2022, 

 

   

Per Aldén  Susanna Hansen        Sandra Burman 

Ordförande Sekreterare          Justerare 


