
Gästriklands vattenråd  
 
Dagordning 2020-02-06 
 

kl. 10-12 (kaffe 09.30).   

Plats Gävle Centralkonferens. 

 
1. Val av sekreterare samt justerare (rullande schema) 

 
Sekreterare: Magnus Westerstrand  
Justerare: Charlotta Ryd 
 

2. Val av granskare för minnesanteckningar 
Granskare: Charlotta Ryd  
 

3. Föregående minnesanteckningar 
Genomgång av tidigare anteckningar, inga synpunkter på dessa. 

 
4. Presentation av förslag till ny ordförande,  

Patrik Gustavsson miljöchef Gävle kommun 
Eva presenterar förslaget, Patrik har ställt sig positiv till förslaget. Patrik kunde 
tyvärr ej närvara idag. Inga invändningar många tycker det är ett bra förslag. 
 
Vald till ny ordförande i Gästriklands vattenråd: Patrik Gustavsson miljöchef 
Gävle kommun. 

 
5. Aktuellt från Länsstyrelsen Gävleborg 

 
Maria Hoffsten presenterar: Ekologisk status inrapporterat i VISS nyligt. Allt 
ytterligare underlag bör finnas infört innan sommaren och första november går 
detta ut på remis med Åtgärdsprogram och planer. Samråd kommer att ske, 
beslut mest troligt december 2021.  
 
Fråga, kan länsstyrelsen / vattenmyndigheten presentera mer om 
åtgärdsprogrammen och hur de arbetar?  
Svar, ja, ta gärna kontakt med Länsstyrelsen så försöker de ordna träffar. Bästa 
perioden är under januari till April (samrådsperioden).  
 
Info:  



Revidering av Vattenförvaltningsåtgärder Gävleborgslänsstyrelse (VÅG) 
utskickad för kännedom.  
Nytt! Prioraten i GIS (webbGIS) – Prioritering av yt- och grundvattenförekomster 
gällande miljögifter. Karta med prioriteringar – Ej bindande. 
 
LOVA: Sju ansökningar har kommit in, bland annat för Storsjön och Testeboån.  
 
Vattenförvaltningsutredningen: Tittat på organisation och ansvar. Man föreslår 
bland annat att vattenmyndigheterna ska försvinna och delar av deras ansvar går 
in under länsstyrelsen. Vattendelegationen kommer försvinna i förslaget och 
ansvaret går över till regeringen. Förslaget är att detta ska genomföras till 2023. 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-
utredningar/2019/12/sou-201966/ 
 

6. Hemsidan – förslag till ny hemsida och kostnad för denna 
 
Förslag till hemsida; Pirjo och Maria har tagit fram ett förslag som presenteras. 
Det finns möjlighet att få 10 000 kr för att göra en hemsida via 
vattenmyndigheten.  www.gastriklandsvattenrad.se är ledig. 575 kr / år (Första 
året 288 kr inkl. moms). Uppbyggnad av Länsstyrelsen och sköts av 
Länsstyrelsen.  
 
Tankar kring hur den kan se ut finns och presenteras. Funktionellt bra, det som 
behövs finns. Det är bra att ha som samlingsyta för minnesanteckningar och att 
kunna hänvisa till när olika organisationer skickar frågor. 
 
Beslut: Vi tar förslaget och kostnaden för hemsidan. 
 

7. Ekonomi 
 
Maria: 28 500 finns på kontot. 50 000 ska sökas till Vattenrådet och ytterligare 
10 000 söks för hemsidan.  

 
8. Behov av revidering av Aktiviteter i verksamhetsplan för Vattenrådet för år 2017 

med utblick mot 2018 - 2019. 
 
PPT – Gås igenom och är tidigare utskickad 
 
Eva, Pirjo och Magnus anmäler sig frivilligt att arbeta fram nytt förslag till 
verksamhetsplan. Ett förslag som ska undersökas är om vi kan väva in 
barnperspektiv till någon aktivitet.  

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/12/sou-201966/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/12/sou-201966/
http://www.gastriklandsvattenrad.se/


 
9. Övriga frågor  

Johan Rune: VGS, Lova-pengar för uppföljande kartläggning av näringsbelastningen till Storsjön. 
1998 gjordes en rapport om övergödning kring Storsjön, efter det gjordes åtgärder bland annat 
jordbruk, skogsbruk och enskilda avlopp. Nu gör VGS en uppföljning då man fått pengar till med 
hjälp av SMHI och Calluna. Data till att köra en modell över Storsjön önskas från myndigheter och 
andra i närheten av Storsjön. 
 
Pirjo Gustafsson: LRF har tagit hållbarhetsmål 38 st totalt. Handlingsplaner ska arbetas fram. Under 
året kommer en plan för fossilfritt att arbetas fram nationellt. Dalälvens vattenråd anordnar en träff 
för företagare kring bland annat vattenkraft, Pirjo skickar vidare inbjudan.  
 
Bernt Moberg: Många kommuner arbetar aktivt med fiskevård, sådant kan också fiskevattenägarna 
göra. Hur kan kommunen arbeta för att söka pengar, till exempel så söker VGS för vatten i Gävle 
idag (vidare arbetat från Ockelbo). Svårt att söka pengar effektivt när organisationen inte klaffar.  
 
Magnus Westerstrand: Det finns lite pengar hos Gävle kommun för att arbeta med åtgärder för 
Biologisk mångfald, förslag välkomnas.  
 
Charlotta Kolmodin Holmberg: Gästrikevatten arbetar med vattenskyddsföreskrifter under året, är i 
tidigt skede med arbetet eventuellt tidigt samråd i år. 

 
  

10. Godkänna att vara med på anteckningarna 
Alla godkänner att deras namn får finnas i anteckningarna. 
 

11. Nästa möte 
10 sept. 2020 start 10:00 till 12:00 
 


