
Gästriklands vattenråd  
Minnesanteckningar från möte 2018-05-02 i Gävle 
 
Närvarande: 
Eva Jackson, Ordförande, Gävle kommun 
Bernt Moberg, Sportfiskarna 
Johan Rune, Sandviken Energi AB 
Maria von Hofsten, Länsstyrelsen 
Per-Olof Uhrus, Mellanskog och LRF 
Karolina Stenroth Gästrike vatten 
Inger Lindbäck Gävle Energi AB, 
Magnus Westerstrand, Gävle kommun 
Jocke Hellgren, Länsstyrelsen 
  

1. Val av sekreterare samt justerare (rullande schema) 
Bernt Moberg valdes till sekreterare för mötet. 
 

2. Val av granskare för minnesanteckningar 
Karolina Stenroth och Johan Rune valdes till granskare av minnesanteckningarna. 
 

3. Föregående minnesanteckningar 
Ordförande gick igenom föregående mötesanteckningar. 

 
4. Gävle Energi informerar om fiskvandringsprojekt vid Strömdalens kraftverk 

Inger Lindbäck informerade om att Länsstyrelsens och Karlstads Universitets projektet 
- Återställande av fiskvandring i Gästrikland. Projektet har inventerat Gavleåns 
fiskbestånd, habitat och förutsättningarna för återskapande av fria vandringsvägar. Ett 
åtgärdsprogram som syftar till att långsiktigt och hållbart förvalta Gavleån har tagits 
fram. 
(Karlstads Universitets rapport om miljöanpassning av vattenkraftverken i Gavleån kan 
nås via följande länk, Återställande av fiskvandring i Gästrikland.) 
 
Första kraftverket i Gavleån som kommer att miljöanpassas är det nedersta, 
Strömdalens kraftverk. En workshop om hur fiskvandring förbi kraftverket kan skapas 
kommer att hållas under vecka 19. 
Även vid det översta kraftverket i Gavleån, Forsbacka, är utformningen av 
miljöanpassningen klar på ritbordet. Där har dock planerna på att bygga det nya 
kraftverket inkl. fiskvandringsmöjligheter lagda på is p.g.a. av rådande dålig lönsamhet. 
 
Vid Strömdalens kraftverk har uppsamlingen av ålyngel återupptagits under 2017. 
 
Inger Lindbäck fungerar som Gävle Energis kontaktperson när det gäller frågor om 
miljöanpassningen av kraftverken i Gavleån. 
 

5. Aktuellt från Länsstyrelsen Gävleborg 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:859898/FULLTEXT01.pdf


Planen Vattenförvaltningsåtgärder för Gävleborgs länsstyrelse (VÅG) är klar. 
VÅG utgör ett samlat underlag till berörda enheter/funktioner som stöd till 
verksamhetsplanering och uppföljning, och omfattar en genomförandeplan för var och 
en av de åtgärder som Länsstyrelsen har huvudsakligt ansvar för. Genomförandeplanen 
kommer att revideras årligen. 
I arbetet med planen för kartläggning och analys har Länsstyrelsen bett kommunerna 
utse respektive kommuns ”viktiga vatten”. Det är ett nytt grepp för att kunna prioritera 
resurserna till de vatten som har störst betydelse. Länsstyrelsen har ingen möjlighet att 
arbeta med alla vattenförekomster.  
 
Länsstyrelsen står inför att få en ny hemsida. För vattenrådets del innebär det att våra 
minnesanteckningar inte längre kommer att finnas på länsstyrelsens hemsida, utan 
istället enbart på vattenrådets hemsida - http://www.vattenorganisationer.se/gskvr/. 
 
LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt - utökas. LOVA är en del av Havs- och miljöanslaget. 
Stödet för Gävleborgs del ökas kraftigt till 6 miljoner kronor för 2018–19. Tidigare har 
stödet varit riktat till åtgärder för att minska övergödningen. Fr.o.m. i år går det att söka 
stöd till i princip allt typer av vattenåtgärder som leder till att vi når en god ekologisk 
status i våra vatten, som att exempelvis åtgärda vandringshinder. Stödandelen är upp 
till 90 procent. Mer information finns på Länsstyrelsens och Havs- och 
vattenmyndighetens hemsidor, http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/miljo-och-
klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenvard/bidrag/Pages/LOVA-bidrag.aspx.  

 
6. Lägesrapport från vattensamordnaren vid Gävle kommun 

Magnus Westerstrand, som nu arbetat som Gävle kommuns vattensamordnare i 
ungefär ett år, besökte vattenrådet för första gången och beskrev sina arbetsuppgifter. 
Vattensamordnaren i Gävle är en del av kommunledningskontoret. 
 
Arbetet har hittills handlat mycket om dricksvatten och att sammanställa aktuella 
planer med vattenanknytning. Som en del av arbetet med vattenförvaltningen ser 
Magnus möjligheter i att kunna föreslå åtgärder för kommunens företag och 
förvaltningar för att vi ska nå god status. Därtill att söka pengar till åtgärder. Det finns 
mycket pengar att söka men det gäller att även kunna göra av med pengarna, beskrev 
Magnus. 
 

7. Ekonomi 
Eva Jackson skickar in en ansökan från Gästriklands vattenråd om 50 000 kronor till 
Vattenmyndigheten, precis som ifjol. 

 
8. Aktiviteter i verksamhetsplan för Vattenrådet för år 2017 med utblick mot 2018-

2019 
 
Verksamhetsplanen för Gästriklands vattenråd revideras.  
  

http://www.lansstyrelsen.se/Gavleborg/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2018/rapport_VAG_2017_2021_hela_ny.pdf
http://www.vattenorganisationer.se/gskvr/
http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenvard/bidrag/Pages/LOVA-bidrag.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenvard/bidrag/Pages/LOVA-bidrag.aspx


I början av 2019, när det finns mer kunskap om den nya lagstiftningen för 
miljöanpassningen av vattenkraften, kan vattenrådet arrangera en träff om just vad 
som kommer att gälla för vattenkraften i Gästrikland. Arrangemanget blir öppet för 
såväl de aktiva kraftbolagen som för alla andra intresserade. 
 
Gruvplanerna. Johan Rune informerade om att det är till synes lugnt runt gruvplanerna 
vid Storsjön. Kan bero på att det aktiva företaget har satts i konkurs. Eller har de blivit 
uppköpta? Bevakningen av ärendet fortsätter. 
 
Johan Rune arbetar vidare med idén att göra en rapport om Storsjön. Syftet med 
rapporten är att visa på effekten av de åtgärder som vidtagits med t.ex. enskilda avlopp, 
ombyggnation av avloppsreningsverk. 
 
PowerPoint-versionen av vattenrådets verksamhetsplan med revideringar bifogas 
dessa minnesanteckningar. 
 

9. Godkänna att vara med på anteckningarna 
Alla mötesdeltagare godkänner att finnas med i minnesanteckningarna. 
 

10. Nästa möte 
Inget datum fastställdes för nästa möte. 
 
 
 
Bernt Moberg 
Sekreterare 
 


