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1. Genomgång av föregående möte 
 

2. Förslag till miljökvalitetsnormer för berörda vattenförekomster påverkade av 
vattenkraft är ute för samråd. Samrådet berör inte vattenrådet så mycket i nuläget. 
Sportfiskarna kommer att yttra sig. LRF tycker att det är kort remisstid och svårt att se 
helheten, vilket försvårar möjligheten att engagera sig. 
 

3. Det finns nu möjlighet att söka bidrag för vattenrådets verksamhet 2021. Det går att 
söka ett bidrag på 50 000 sek för verksamhetsåret, där 75 procent av summan betalas 
ut omedelbart efter att beslut har fattats, och 25 procent betalas ut efter det att man 
skickat in årsredovisningen. Det finns även möjlighet att söka 10 000 kr för arbete 
med hemsidan, en engångsumma. Vi beslutar att vi söker medel för hemsidan.  
 
Ska vi även söka medel för verksamheten, 50 000 kr? Det är medel som vi brukar och 
borde söka, och göra olika aktiviteter av. Ett förslag är att göra en aktivitet riktad mot 
allmänheten, så att vi syns. Framåt kommer det att bli mer tryck på att jobba lokalt 
med vattenförekomster, och där kommer vattenrådet att fylla en viktig funktion. 
Vattenrådets roll kan vara att vara en brygga mellan kommuner och allmänheten, och 
förbättra dialogen och engagemanget.  
Hur mycket man arbetar enligt åtgärdsprogrammet är upp till enskilda kommuner, då 
det inte händer något om man inte följer åtgärdsprogrammet. Kommuner överlag 
arbetar därför mest med det som berör Miljöbalken. Ett annat förslag är därför att söka 
medel för någon insats kopplat till bl.a. övergödning, som ett komplement till 
kommunernas arbete. 
Vi beslutar att ansöka om medlen, och alla får tänka igenom och komma med förslag 
gällande aktiviteter. 
 

4. Bernt redogör för ett möte där representanter Sportfiskarna, Naturskyddsföreningen 
och yrkesfiskarna träffade politiker i Gävle kommun gällande åtgärder för angelägna 
fiske- och vattenfrågor, se bifogad presentation. 
 

5. Rapport från uppstartsmötet den 15 mars för samverkansprocessen inför 
omprövningarna av tillstånden för vattenkraft i Hamrångeån.  Det har varit ett första 
samrådsmöte om kraftverken i Hamrångeån. Ett av de första i landet, så det blir 
intressant och se vad domstolen kommer fram till. 



 
Hur skulle ett lokalt vattenråd kunna bidra?: 

- Bjuda in till vattendragsvandring 
- Samla idéer till lösning 
- Informera lokala intressen  

 
Diskussion utifrån presentationerna: 
Vattenrådet är för stort, täcker över för stor geografisk yta, vilket gör det svårt att 
fokusera. Vi skulle behöva jobba mer per vattenförekomst, och helst bilda fyra 
vattenråd: Skärjeån, Testeboån, Gavleån och Hamrångeån. 
 
Om det ska bildas lokala vattenråd behöver det tas initiativ till detta någonstans. Bernt 
Moberg har försökt att få Gävle kommun att lyfta frågan. Det är sedan 
Vattenmyndigheten som beslutar i frågan.  
 
De små kommunerna har väldigt lite resurser, och arbetar framförallt med frågorna 
kopplat till Miljöbalken. Utifrån det skulle det vara bättre att arbeta i mindre skala. Det 
skulle då vara lättare att få fram en plan över vad som behöver göras, även om man 
inte kommer att kunna arbeta med allt. Det skulle även underlätta möjligheten att söka 
medel och få engagemang ifrån flera.  
 
Att bilda mindre vattenråd har diskuterats tidigare. Tanken är att nuvarande vattenråd 
ska fungera som ett katalysator för lokalt engagemang. Vi behöver dock ändå 
engagera oss lokalt för att få till den effekten. Om vi ska bilda vattenråd för varje 
vattenförekomst blir det många vattenråd, och kanske svårt att få deltagare och 
engagemang i alla. Vi borde istället få igång de befintliga organisationerna, såsom 
olika föreningar.  
 
Vattenråden är bra utifrån perspektivet att det inte representerar något särintresse, utan 
alla frågor kan belysas. 
 
Det krävs resurser för att driva det här, och därför är det bra att frågan lyfts till 
politiker. Vattenstrategi i Gävle är t.ex. ännu inte resurssatt. Det behöver arbetas fram 
flera exempel på vad man kan göra, så att man söka medel när det blir tillfälle. 
 
En annan viktig aspekt är att markägaren behöver engageras, och inte ses som hinder. 
De lokala åsikterna behöver tas med. Markägarna vill ha svar på frågor, vilket kräver 
experter som kan svara på frågorna. Vatten är en viktig fråga som engagerar. 
Vattenrådet kan inte lösa detta, utan det behöver finnas andra parter med. Det varierar 
vilka aktörer väljer man att ta med i olika processer.  
 
Utifrån diskussionerna beslutas det att Patrik bjuder in Peter Nordbrant, för att berätta 
hur de arbetat med frågan. Förslagsvis ett digitalt möte innan sommaren. 
 

6. Övriga frågor 
Pirjo lyfter frågan gällande samordningsmöten – vilka bjuds in till detta? Markägaren 
behöver vara med, och deras frågor behöver besvaras. LRF vill bjudas in. Maria tar 



med sig frågan till de berörda. 
Länsstyrelsen arbetar olika. Ibland är alla som vill inbjudan, ibland väldigt begränsat 
vilka som bjuds in. Det finns inga krav, förutom att det ska vara en bred samverkan. 
 

7. Nästa möte blir efter sommaren. 
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