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Svartåns vattenråd- där olika intressen möts för en långsiktigt god vattenmiljö 

  



 

 

Styrelsens arbete 

• Minst fyra styrelsemöten ska hållas under året. 

• Styrelsen följer utvecklingen av Vattenmyndighetens beslut om åtgärdsprogram och 

miljökvalitetsnormer.  

• Styrelsen söker bidrag till verksamheten hos till exempel Länsstyrelsen, kommuner, Leader. 

• Styrelsen anordnar ett studiebesök till någon plats inom avrinningsområdet, gärna där någon 

åtgärd för bättre vattenkvalitet genomförts eller planeras.  

• Styrelsen utreder om vattenrådet ska göra ytterligare vattenprovtagningar och hur 

resultaten ska användas i så fall. Under 2022 kommer viss utökad provtagning att 

genomföras inom projektet ”Åtgärdsplan för Svartåns avrinningsområde”. 

• Utifrån den vision och de förslag till aktiviteter som framkommit, föreslå hur vattenrådet ska 

arbeta på kort och lång sikt. 

 

Insatsområden 

• Den åtgärdssamordnare som anställs av Västerås stad för att arbeta med åtgärder ska 

fortsatt involveras i vattenrådets arbete och vara drivande i genomförande av åtgärder.  

• Minst en tematräff ska anordnas 2022. Förslag till teman är framtagande av åtgärdsplan för 

Svartån, men också miljöåtgärder inom jordbruket, sjö- och vattendragsrestaurering, 

vattendragsvandring, Greppa näringen kan vara aktuellt. 

• Svartåns vattenråd utgör referensgrupp till den åtgärdsplan för Svartåns avrinningsområde 

som ska tas fram.  

• Åtgärder mot övergödning genomförs för de medel som finns tillgängliga via Sagåns 

vattenråd och beviljade medel från projektet ”Åtgärdsplan för Svartåns avrinningsområde”  

• Övriga aktiviteter kan anordnas vid behov. 

Information 

• Hemsidan hålls aktuell 2022. Fotografier går att skicka till sekreteraren för publicering på 

hemsidan. Hemsidan har under 2021 flyttats till Mälarens vattenvårdsförbunds plattform. 

Vattenrådet ansöker under 2022 medlemskap i Mälarens vattenvårdsförbund, för att få del 

av hemsidestjänsten.  

• På hemsidan ska alla protokoll från årsstämmor och styrelsemöten finnas tillgängliga. 

• Information om vattenrådets arbete skickas ut per e-post till medlemmarna minst två gånger 

per år. Informationen bör även innehålla information om styrelsemötenas innehåll.  

• Vattenrådet överväger att starta en Facebook-sida, där aktuell information kan läggas ut. 

• Minst en av aktiviteterna ska vara publik. 

  



 

 

 

Omvärldsbevakning 

• Styrelsen ger förslag på konferenser som är intressanta för vattenrådet att bevaka, och ger 

möjlighet till ersättning för boende och konferensavgift för den medlem som vill delta. 

• Representant(er) för vattenrådet deltar vid eventuella samverkansmöten som vattenrådet 

bjuds in till, t ex vattenrådens dag och olika samråd. 

 

LOVA-projektet Åtgärdsplan för Svartåns avrinningsområde 
Utifrån det underlag som tagits fram i projektet ”Förstudie Svartån ” samt andra uppgifter om sjöars 

och vattendrags status och åtgärdsbehov i Svartån har en LOVA-ansökan om medel för att ta fram ett 

förslag till åtgärdsplan gjorts av Västerås stad. Positivt besked om bidragsansökan kom under våren 

2021 och en konsulttjänst upphandlas av Västerås stad, denna tjänst ska vara stöd i genomförandet 

av arbetet. Åtgärdsplanen ska tas fram i nära samverkan och förankring med markägare, 

verksamhetsutövare och andra berörda genom möten /dialoger och vattendragsvandringar med 

målsättningen att få fram accepterade åtgärdsförslag. Arbetet kommer att ske i minst två 

delområden där fördjupningar görs.  

Projektansökan omfattar även ytterligare kartläggning och faktainsamling om nuvarande 

vattenstatus inom Svartåns avrinningsområde, med en uppföljning av den översiktliga 

vattenprovtagning som vattenrådet tidigare genomfört.  

I samband med att ansökan gjordes har åtgärdsbidrag á 300 000 kr sökts, som är tänkt att disponeras 

av vattenrådet för genomförande av åtgärder. 

  



 

 

 

Medlemsrekrytering 
Under 2022 ska nya medlemmar rekryteras genom att information om förbundets verksamhet 

skickas eller delas ut till potentiella medlemmar i avrinningsområdet. Målet är att ha 50 medlemmar. 

Det kan ske till exempel via LRF och till ideella föreningar, eller genom personliga kontakter med 

privatpersoner. 

Förslag till budget 2022 

Tillgångar vid verksamhetsårets start 34 242 kr 
  

Intäkter  
Medlemsavgifter 4 500 kr 

Summa 4 500 kr 
  

Kostnader  
Företagspaket Handelsbanken 1 050 kr 

Medlemskap Mälarens vattenvårdsförbund 1 000 kr 

Hemsida (gamla hemsidan, avslutas under 2022) 1 000 kr 

Kunskapshöjande aktiviteter/ konferenser 5 000 kr 

Möten, styrelsen och temamöten 10 000 kr 

Reseersättningar 2 000 kr 

Summa 20 050 kr 
  

Återstående efter verksamhetsårets slut 18 692 kr 
  

Budget bidragsmedel  
  

Intäkter  
Sökt LOVA-bidrag, flerårigt 300 000 kr 

Summa 300 000 kr 
  

Kostnader  
Åtgärdsarbete övergödning 300 000 kr 

Summa 300 000 kr 
  

Återstående för nästkommande verksamhetsår 0 kr 
 


