
Styrelsemöte i Svartåns vattenråd 20 september 2022 

Plats: Harakers bygdegård 

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 f Ord. 

Stefan Sjödin x Ord. 

Anton Lindblad f Ers. 

Erik Brate f Ers. 

Henrik Berndtsson (vice ordf.) x Ers. 

Gunnar Rosén f Ers. 

Linn Hemlin x Ers. 

Anna Malmström x Ers. 

John de Jong f Ers. 

Patrik Zvar f Ers. 

Monica Yngvesson x Ers. 

Camilla Ranlund  f  

Linnea Svärd (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. 

4. Ekönömi 

Saldo (220920) är 36 869,90 kr.  

Sedan förra styrelsemötet har betalning av medlemskap i Mälarens vattenvårdsförbund gjorts 

(1000 kr). 

Utbetalning av bidragsmedel har godkänts av Västerås stad, 300 000 kr kommer att föras över till 

vattenrådet för åtgärder mot övergödning inom LOVA-projektet Åtgärdsplan Svartåns 

avrinningsområde. Ett avtal kommer att upprättas mellan Västerås stad och Svartåns vattenråd 

gällande hur medlen får användas. 



3. Fö rega ende prötököll 

• Monica Yngvesson kommer att göra en presentation av arbetet runt Gussjön på ett 
styrelsemöte under hösten, eventuellt nästa.  

• Betesdjur som trampar i åbrinken, omvärldsbevakning och ev. exjobb har inte gjorts ännu, 
frågan får därför kvarstå.  

• Vattenskyddsområde, det formella samrådet sker under hösten 2022. Linda Svensson, Sala 
kommun, har tagit över hanteringen av ärendet.  
 

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

publiceras på hemsidan.  

5. Vattenprövtagning i Svarta n 

En del i LOVA-projektet Åtgärdsplan Svartån är att samla in mer data om situationen i vattnet. En 

vattenprovtagning planeras därför med provtagning vid två olika tillfällen; låg- respektive 

högflöde. Det första tillfället (lågflöde) planeras redan 28 september och Västerås stad planerar 

stå för provtagningen med eventuell assistans av övriga i vattenrådet. Karta över de planerade 

provtagningsplatserna visades, cirka 30 prover kommer att samlas in. Provtagningen är tänkt som 

en uppföljning till den synoptiska provtagningen som gjordes 2014/2015 och det är 

näringsämnen (kväve och fosfor) som kommer att analyseras. Syftet med provtagningen är att ge 

en översiktlig bild av hur vattenkvaliteten ser ut på de olika platserna vid låg- respektive 

högflöde. 

Finns det andra platser som borde provtas? Utloppet från Stävresjön borde provtas. Även 

punkterna runt Gussjön borde följas upp. Förslaget kompletteras med de platserna. 

Är det någon mer som vill/har möjlighet att delta vid provtagningen? Eventuellt kan Mälarenergi 

och Sala kommun vara behjälpliga, fortsatt kontakt tas med dem i planeringen. 

6. Å tga rdsplan Svarta n 

Camilla håller i detta projekt, hon kunde tyvärr inte närvara på dagens möte. En planering av 

arbetet har gjorts och WRS som är anlitat företag och Linnea ska hjälpas åt att ta de första 

kontakterna med eventuellt intresserade markägare. Vi valde på förra styrelsemötet ut Murån 

och Svartåns nedre del (från Skultuna och ned till Mälaren) för fördjupade åtgärdsförslag. 

Förankringen runt Murån kommer att göras under hösten med möten och fältbesök. 

Förankringen runt Svartåns nedre del blir efter årsskiftet. Syftet med förankringen är att få fram 

eventuella åtgärdsförslag och markägare/aktörer att jobba vidare med åtgärder tillsammans 

med.  

7. Å tga rdssamördning, la gesrappört 

Camilla bytte tjänst i maj och jobbar nu istället som vattensamordnare i Västerås stad. En 

rekrytering av ny åtgärdssamordnare har genomförts och Linnea Svärd har anställts till och med 

sommaren 2023. Linnea deltog på mötet och presenterade sig och berättade också kort om de 

projekt som är på gång i avrinningsområdet.  



Linnea bor i Uppsala och är ursprungligen från Gävle och är ingenjör inom miljö- och 

vattenteknik, har läst i Uppsala.  

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

Konsult från Greppa näringen ska med ut och titta och bidrag ska sökas för åtgärder.  

• Sala kommun har sökt medel (för lokala naturvårdsprojekt, LONA) för två våtmarker vid 

Holstensboda. Medlen kommer att beviljas med förbehåll att en parkeringsplats anläggs, 

Linnea undersöker hur det ska gå till.  

• Svensk vassklippning har klippt vegetation i Gussjön. Vegetationen har skördats och tagits 

bort från sjön.  

Linnea rapporterar även från provtagning runt Gussjön.  

Gussjön fångar i sig mycket fosfor visar denna undersökning.  

8. Vattenra dets ma l, syfte öch stadgar 

Vid årsstämman uppdrogs styrelsen att behandla frågan om mål, syfte och stadgar. Hur ska 

styrelsen ta sig an uppgiften?  

Vattenrådet hade ett visionsarbete under 2015, då föreningens vision och övergripande mål 

formulerades enligt nedan: 

Vision: ”Svartåns vattenråd- där olika intressen möts för en långsiktigt god vattenmiljö!” 

Övergripande mål: ”Svartåns vattenråd strävar efter en långsiktigt hållbar användning av Svartån, 

där olika intressen möts. Det ska finnas varierande livsmiljöer och vatten av god kvalitet. 

Vattenmiljöerna ska också kunna användas för rekreation.” 

Styrelsen tittade på stadgarna och gjorde följande reflektioner: 

Konkreta åtgärder i vattenrådets regi, går det att lägga till något om den inriktningen i stadgarna 

under ändamål?  

Ansvar för administration, eventuellt in under §5. Det skulle vara bra om det framgår att 

kommunerna har ett ansvar i detta, för Svartån Västerås stad. Jämför eventuellt med hur 

Mälarens vattenvårdsförbund gjort.  

I verksamhetsplanen skulle man kunna ha mer inriktningsmål per år.  

Stadgarna ändras på två på varandra följande årsstämmor. Det går att ordna extra årsstämma 

om man vill skynda på processen.  

Har vi kontakt med de större markägarna? T ex större skogsägare, Uppsala akademi, 

kommunerna som markägare. 

Arbetsgrupp med följande representanter tittar vidare på frågan: Linn Hemlin, Susanna Hansen, 

Linnea Svärd. 

Beslut: Gruppen formerar sig och återkommer till nästa styrelsemöte. 



 

9. Laget runt (i ma n av tid) 

Henrik: Har träffat Anton Lindblad i Harakers kvarn, som eventuellt ska bjudas in till 

Hushållsskolan att föreläsa om vatten och miljö.  

Kent: Hur gör man med sedimenten i fosfordammarna? Tanken är att de läggs tillbaka på åkern. 

Invallning vid Nötmyran, är det en möjlig åtgärd för att fånga fosfor?  

Susanna: Faunapassage Falkenbergska kvarnen ska snart börja byggas.  

Johan: Hur går det med projektet i Hälleskogsbrännan som vi fick information om tidigare? 

Susanna kollar upp hur det går. Runt Lugnets kvarn öster om brandområdet har det också gjorts 

åtgärder, lite oklart av vem. 

Linnea: Hör av er till Linnea om ni har förslag på åtgärder!  

Linn: Linn slutar på Sala kommun och kommer att börja jobba som konsult på Tyréns. En fråga för 

valberedningen att få fram en ersättare till vårens årsstämma.  

Sala kommun har sökt pengar för klimatanpassning för att undvika översvämningar.  

Sandra: Mälarenergi har bildat nytt bolag, Mälarenergi Vatten AB, samarbetar nu med 

Surahammar och Hallstahammar kommuner om VA. Presentationen av den samordnare 

recipientkontrollen 2021 har blivit fördröjd, men förhoppningsvis kommer den under oktober. 

Sandra skickar då inbjudan till styrelsen.  

Stefan: Lokaltidningen har haft en artikel där vattenvårdsprojektet i Viggsjön var med. Konsult 

Johan Backlin har hjälpt till. Eventuellt skulle ett möte kunna genomföras vid Viggsjön nästa 

sommar för att få presentation av projektet.  

 

10. O vriga fra gör 

Vattenmyndigheten har nu beslutade förvaltningsplan och åtgärdsprogram. Mera informations 

finns här:  

Förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 

Finns det någon uppföljning på Öljaren, där vattenrådet var på studiebesök för ett år sedan? Läs 

mer här: Lärdomar och resultat Lågflödesmuddringen i Öljaren har gjort vattenfrågan mer 

prioriterad i Katrineholms kommun - LIFE IP Rich Waters 

11. Na sta mö te 

22/11 i Västerås, Falkenbergska kvarnen, kl 18. Susanna kollar om restaurangen går att boka och 

skickar sedan kallelse till styrelsen via Outlook. 

https://www.vattenmyndigheterna.se/vattendistrikt/norra-ostersjon/om-norra-ostersjon/planer-och-atgarder-for-norra-ostersjons-vattendistrikt.html
https://www.richwaters.se/lagflodesmuddringen-i-oljaren-har-gjort-vattenfragan-mer-prioriterad-i-kommunen/
https://www.richwaters.se/lagflodesmuddringen-i-oljaren-har-gjort-vattenfragan-mer-prioriterad-i-kommunen/


12. Mö tet avslutas 

Mötet avslutades och ordförande tackade för visat intresse.  

  

Haraker, 20 september 2022, 

 

   

Per Aldén  Susanna Hansen        Sandra Burman 

Ordförande Sekreterare          Justerare 


