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Minnesanteckningar från möte nr 3 med Gullmarns vattenråds 
ledningsgrupp 
 
Tid: Fredagen den 15 februari 2007 
Plats: Arctic Paper, Munkedal  
 
Närvarande: 
Christer Jansson, LRF Väst 
Johan Hagström, Skogsstyrelsen 
Carl-Johan Dalsman, Skogsstyrelsen 
Ulf Johannesson, Arctic Paper 
Berit Palmén, Lysekils kommun 
AnnMarie Erlandsson, Lysekils kommun 
Sofia Olsson, Uddevalla kommun 
Helena Carling, Dals-Eds kommun 
Peo Johansson, Färgelanda Kommun 
Jan Sandell, Dalslands Miljökontor 
Bengt Westlund, Dalslands Miljökontor 
Sara Bergström, Länsstyrelsen och Vattenmyndigheten 
Hans Oscarsson, Länsstyrelsen och Vattenmyndigheten    
Ragnar Lagergren, Länsstyrelsen och Vattenmyndigheten    
Håkan Lagesson, Länsstyrelsen och Vattenmyndigheten    
 
 
1. Inledning 
Efter kaffet hälsade Ulf oss välkomna till Arctic Paper i Munkedal. 
Därefter gjorde vi en presentationsrunda. 
 
Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
Ordförande: Ulf Johannesson. 
Sekreterare: Jan Sandell och Peo Johansson. 
 
 
2. Dagordning 
Utsänt förslag till dagordning fastställdes.  
 
 
3. Förra mötet 
Minnesanteckningarna från förra mötet 071214 godkändes, med justering av punkt 8, 
där texten efter våtmarker stryks. 
 
 
4. Kartläggning och statusklassning av Gullmarns avro 
Länsstyrelsen presenterade ett första förslag till kartläggning och statusklassning av 
sjöar, vattendrag och grundvatten inom Gullmarns avrinningsområde. Materialet är 
mycket omfattande. Allt material överlämnades också från länsstyrelsen i form av en 
CD-skiva till alla organisationer på mötet. 
 
Materialet om statusklassning blev föremål för ett inledande studium och diskussion. 
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Det är ett stort material som har sammanställts men ändå finns det en hel del 
kunskapsluckor i materialet som gör statusklassningen delvis osäker. 
Det är därför viktigt att tid nu ges för att nu komplettera materialet med befintlig 
kunskap. 
 
I näringsämnesklassningen har bara fosfor bedömts, men inte kväve, vilket är 
förvånande bl.a eftersom kväve påverkar fjorden.  
 
Beslut: Alla i vattenrådet kan nu studera materialet och lämna sina första synpunkter 
och kompletteringar till länsstyrelsen,  sara.bergstrom@o.lst.se , inom en månad , 
(dvs senast ca 15 mars). Det två exceltabellerna ”mall synpunkter”, en för ytvatten 
och en för grundvatten, ska användas för att lämna synpunkter och förslag. 
Synpunkterna kan avse namn, status, utsträckning med mera. Även om övriga vatten 
om vi har förslag. Länsstyrelsen kommer formellt att respondera på våra inlämnade 
uppgifter.  
Därefter reviderar länsstyrelsen förslaget och skickar ut en ny version, som vi får till 
vattenrådets nästa möte.  
 
 
5. Väsentliga vattenfrågor i Gullmarns tillrinningsområde 
Hans informerade om den samrådsremiss som nu är ute, till och med 1 augusti, om 
”Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Västerhavets vattendistrikt 2008-
2009”. Rapporten finns på vattenmyndighetens hemsida. 
 
Beslut: Vattenrådet bör ta upp remissen för yttrande på nästa möte. Alla berörda 
organisationer kan avge egna yttranden, tex respektive kommun. Vattenrådets 
yttrande bör lämpligen skickas ut som underlag till de aktörer som ingår i vattenrådet 
 
 
6. Lite om åtgärder 
Efter sommaren vill Länsstyrelsen komma tillbaka till vattenrådet och diskutera 
åtgärdsförslag. 
Exempel på åtgärdsbehov för ytvatten är övergödning, regleringar, vandringshinder, 
morfologiska förändringar (tex dikningar, sänkningar) och försurning. För grundvatten 
finns problem med bekämpningsmedel. 
I princip ska åtgärder till för att överallt uppnå god status (sämst klass 2). 
 
Vi konstaterade att det finns kunskapsbrister bl.a. när det gäller fosfor. Varför finns 
det förhållandevis höga halter i många sjöar och vattendrag, trots ett relativt extensivt 
jordbruk. En närmare studie skulle behövas, som underlag för effektiva åtgärder. Hur 
mycket fosfor finns tex i jordarna, hur mycket är markkarterat? Enligt Hans är 
problemen liknande i angränsande delar an Norge (Östfold). 
 
Länsstyrelsen funderar på att arbeta med åtgärdsområden som innefattar ett antal 
vattenförekomster (PLC 5 – områden). Länsstyrelsen skickar ut en karta över en 
sådan indelning.  
 
 
7. Samverkan  
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När en första revidering av statusklassningen (se punkt 4 ovan) har gjorts så 
diskuterar vi på nästa möte hur vi från vattenrådet kan gå ut och informera om 
förslaget. Sara kan vara med på sådana infomöten.  
 
Länsstyrelsen vill sedan ha in yttranden och synpunkter efter sommaren, senast den 
31 augusti. Tyvärr är tiden mycket knapp och det blir nog svårt att hinna mer än 
några få möten för allmänheten.  
Det vore önskvärt att länsstyrelsen till dessa möten kan ta fram ett kortfattat och 
populariserat material om statusen i avrinningsområdet. 
 
Var och en i ledningsgruppen måste förstås också diskutera materialet hemma i våra 
egna organisationer.  
 
Pengar finns till vattenråden för arbete med lokal förankring under 2008, vilket är 
positivt. 
 
 
8. Fiskevattenägarna i Västra Sverige - deltagande i vattenrådet.  
Fiskevattenägarna har framfört att de önskar ingå som ordinarie deltagare 
vattenrådets ledningsgrupp.  
 
Beslut: Ledningsgruppen godkänner framställan och hälsar Fiskevattenägarna i 
Västra Sverige välkommen. 
 
 
9. Övriga frågor  
Behandlas på nästa möte (Info från Vattenrådens dag 24/1 i Göteborg, Ny skrift om 
Vattenråd samt Ev medverkan i Interreg Nordsjön – projekt WISER. ) 

 
 

10. Nästa möte   
Måndagen den 7 april, start kl 9.00 i Uddevalla, Skansgatan. Johan H har bokat rum 
till kl 15, men kanske är vi färdiga tidigare.   
 
 
 
Jan Sandell  /  Peo Johansson 
sekreterare 
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Ledningsgruppsmöte   
 
Kommunhuset Munkedal: 2007-09-17, kl. l3.00-16.30 
 
Närvarande: 
Jan Sandell, Dalslands Miljökontor 
Helena Carling, Dals-Eds kommun 
Peo Johansson, Färgelanda Kommun 
Christer Jansson, LRF Väst 
Erling Dymén, Södra Skogsägarna 
AnnMarie Erlandsson, Lysekils kommun 
Berit Palmén, Lysekils kommun 
Johan Hagström, Skogsstyrelsen 
Fredrik Fredriksson, Länsstyrelsen 
Hans Oscarsson, Länsstyrelsen, Vattenmyndigheten 
Lars-Åke Winblad, Munkedals kommun 
Ulf Johannesson, Arctic Paper 
Malin Kolviken, Munkedals kommun 
Martin Gustafsson, Uddevalla kommun 
 
 
 

1. Presentation av samtliga närvarande 
2. Till mötets ordförande utsågs Malin Kolviken 
3. Till mötets sekreterare utsågs Martin Gustafsson 
4. Information från vattenmyndigheten om förväntningar och vad som är på gång: 

 
Många avrinningsområden håller på med att bilda vattenråd. Flera har tagit beslut 
medan andra står i begrepp att ta steget till att bilda vattenråd.  
 
Ny vattendelegation utses från årsskiftet. Delegationen får en ny sammansättning. 
Kommunerna får tre platser i delegationen medan länsstyrelsen minskar från fem 
till två platser. En representant kommer från forskning samt en representant från 
LRF. Dessutom får Vattenrådet ny ordförande i form av ny landshövding. 
 
Kustvattenråd har börjat har börjat diskuteras och en arbetsgrupp har tillsatts. 
Rådet kommer endast att omfatta Bohuskusten. Länsstyrelsen önskar att 
kustvattenrådet även tar hand om de små avrinningsområdena med direktutlopp i 
havet, som annars kommer sakna vattenråd. 
 
Inom Bäveåns avrinningsområde pågår diskussion om bildande av vattenråd. 
 
Nya bedömningsgrunder för statusklassning från Naturvårdsverket dröjer och det 
hämmar Länsstyrelsens arbete. 
Den statusklassning av Gullmarns AVRO som gjordes inom NOLIMP-projektet 
är preliminär. 
Tillräckliga data finns inte för alla vattenförekomster och därför måste s.k. 
expertbedömningar användas ibland.  
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Bedömningen är ej skriven i sten och vattenråden har möjlighet att påverka 
bedömningen. Länsstyrelsen kommer ut till vattenråden med underlagsmaterialet 
och preliminär klassning i början av 2008. Bedömningen kan ändras under hela 
2008. Det är alltså viktigt med en diskussion kring bedömningen. 
 
Länsstyrelsen har fått pengar till att föreslå åtgärder för att förbättra 
vattenkvalitén. Ännu mer pengar kommer nästa år. Åtgärdsområden som anges är 
Våtmarker, enskilda avlopp, övergödda vikar mm. 
 
Länsstyrelsen förväntar att vattenrådet representerar avrinningsområdet på ett bra 
sätt och att viktiga aktörer ingår. Vi får själva välja organisationsform. Som 
representanter för vi tillbaka frågorna och förankrar dessa i respektive 
organisationer. Det är också viktigt och önskvärt att vattenrådet når ut lokalt. 
 
Varje organisation brukar bära sina egna kostnader för deltagande i vattenrådet. 
 
Vattenmyndigheterna ansöker om medel till vattenråden hos miljödepartementet. 
 
Litet startbidrag kan sökas hos vattenmyndigheten som ett engångsbelopp till 
vattenrådet. 
 
Finansiering av åtgärder utreds på statlig nivå. 
 

5. Genomgång av remissvaren: 
Mötet godkänner utsänd remissammanställning. 
Det råder samstämmighet kring följande delar av förslaget: 

• Hela avrinningsområdet skall ingå inklusive fjorden 
• En flexibel organisation som utvecklas successivt med stöd av 

vattenmyndigheten 
• Viktigast är att vara ett lokalt samverkansforum 
• Arbetsgrupper bildas vid behov 
• Vattenmyndighetens förslag går på remiss även till hemkommunerna, 

för att säkra den politiska processen inför beslut tex om 
åtgärdsprogram. 

 
Länsstyrelsen är adjungerad (förslagsrätt, men ej besluträtt) och 
vattenmyndigheten likaså.  
 
Frågor som behöver diskuteras vidare är framtida miljöövervakning. 
 

6. Arbetsformer: 
En arbetsgrupp som konkretiserar remissförslaget till en beskrivning av våra 
arbetsformer föreslås. Arbetsgruppen består av följande personer: 
 
Malin Kolviken 
Jan Sandell 
Ulf Johannesson 
Christer Jansson 
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Beslut om arbetsformerna skall tas på nästa möte och skickas sedan till 
vattenmyndigheten. 
 
För att söka pengar krävs en huvudman för vattenrådet. Munkedals kommun 
föreslås och Lars-Åke Winblad kontaktar ekonomichefen för att framföra 
förfrågan. 

 
7. Samma arbetsgrupp som i punkt 6 skickar in en ansökan till Länsstyrelsen (Hans 

O) om ett startbidrag. 
 
8. Miljövervakningen diskuteras, mötet anser att vattenrådet inte bör ansvara för 

miljöövervakningen, men en arbetsgrupp bör bildas för att följa frågan. Malin 
Kolviken sammankallar den gamla recipientkontrollgruppen som träffats tidigare. 
Deltagarna i den gruppen bestod bland annat av Berit Palmén, Daniel Hellman på 
Länsstyrelsen samt företrädare för Arctic paper, Dals-Eds, Färgelanda och 
Munkedals kommuner. 

 
9. Vattenrådet önskar redan nu att kontakter tas med de andra vattenråden som är i 

vardande om att vi önskar samordna oss i någon form av gemensamt kansli. 
Följande vattenråd kommer troligen bildas i närområdet; Enningdalsälvens 
vattenråd, Bäveåns-Risåns vattenråd och Bohuskustens vattenråd. Undertecknad 
och arbetsgruppen (enl. p 6 ovan) åtar sig att ta dessa kontakter. Fyrbodals 
kommunalförbund borde förhoppningsvis kunna hjälpa till under förutsättning att 
finansiering finns. 

 
10. Nästa möte äger rum i Färgelanda den 14 december kl 12.00. 

 
11. Övriga frågor 

 
• Fredrik Fredriksson informerar om att det kommit pengar till 

våtmarker och uppmanar oss att sprida denna information vidare. 
Delge Fredrik alla goda idéer! 

 
 
 

Martin Gustafsson 
Uddevalla kommun 
 
 
P.S. Här är lite litteraturlänkar: 
 
http://www.o.lst.se/o/Publikationer/Rapporter/2006/2006_05.htm 
 
http://www.o.lst.se/o/Publikationer/Rapporter/2006/2006_09.htm 
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Minnesanteckningar från möte nr 2 med Gullmarns vattenråds 
ledningsgrupp 
 
Tid: Fredagen den 14 december 2007, kl 12.00 – 16.00 
Plats: Furåsens konferens, Färgelanda  
 
Närvarande: 
Christer Jansson, LRF Väst 
Erling Dymén, Södra Skogsägarna 
Berit Palmén, Lysekils kommun 
Johan Hagström, Skogsstyrelsen 
Sara Bergström, Länsstyrelsen och Vattenmyndigheten   ( 12.00 – 15.15 ) 
Ulf Johannesson, Arctic Paper 
Lars-Åke Winblad, Munkedals kommun 
Kenneth Öhman, Munkedals kommun 
Malin Kolviken, Munkedals kommun 
Helena Carling, Dals-Eds kommun 
Jan Sandell, Dalslands Miljökontor 
Peo Johansson, Färgelanda Kommun 
Maj-Britt Karlsson, Fiskevattenägarna i Västra Sverige (adjungerad på detta möte) 
 
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
Ordf. Jan Sandell och sekreterare Peo Johansson. 
 
2. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes med några förändringar av ordningsföljden av punkterna. 
 
3. Minnesanteckningar från förra mötet, 2007-09-17 
Lades med godkännande till handlingarna (tack Martin). 
 
4. Förslag till Arbetsordning för Gullmarns Vattenråd 
Det utsända förslaget till Arbetsordning för Gullmarns Vattenråd godkändes enhälligt. 
Arbetsordningen skickas till Vattenmyndigheten för att den ska bekräfta Vattenrådet.  
 
Förslag lades att även inbjuda Göteborgs Stift att ingå i Vattenrådets ledningsgrupp, 
med anledning av de är ägare till Torpdammen, med tillhörande kraftverk, vid 
Kärnsjöns utlopp. Beslutades att sända en förfrågan till Egenmdomsnämnden, 
Göteborgs Stift om att vara med i ledningsgruppen. Lars Sjöblom tillskrivs med en 
förfrågan och inbjuds till nästa möte. 
 
5. Konstituering av ledningsgruppen samt ”arbetsutskott” 
Mötet beslöt utse en mindre grupp som förbereder möten etc. samt ordförande, 
sekreterare och ekonomiansvarig. Gruppen utses på ett år (2008). 
Arbetsutskottet består av Ulf Johannesson, Jan Sandell, Lars-Åke Winblad, Johan 
Hagström och Christer Jansson. 
Ordförande:  Ulf Johannesson 
Sekreterare:  Jan Sandell 
Ekonomiansvarig:  Lars- Åke Winblad 
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Lars-Åke föreslår att vi använder följande postadress till vattenrådet:  
Gullmarns vattenråd, 
c/o Munkedals kommun 
Att: Lars-Åke Winblad 
455 80 Munkedal 
 
Jan färdigställer en lista över ledningsgruppens deltagare, med adress, e-postadress  
och telefonnummer, vilken bifogas minnesanteckningarna från dagens möte. 
 
6. Önskemål från Fiskevattenägarna i Västra Sverige om medverkan i 
vattenrådet 
Maj-Britt Karlsson, ordförande i Fiskevattenägarna i Västra Sverige informerar om 
Fiskevattenägarnas verksamhet. Hon ser vattenrådet som en viktig instans och vill 
gärna delta i rådets arbete på någon nivå. Maj-Britt bjuds in som adjungerad till nästa 
möte och där tas ställning till vilken status föreningen skall ha i vattenrådet. 
 
7. Information från Vattenmyndigheten, bl.a om reviderat förslag till 
statusklassning 
Sara Bergström informerar om pågående arbete med statusklassning. Påminner om 
vattenmyndighetens hemsida där det finns info om vattenmyndighetens organisation. 
Det är en mycket tight tidsplan för arbetet. 
  
Färdigt förslag till statusklassning för alla vattenförekomster är inte klart ännu. Internt 
på vattenmyndigheten skall det vara klart till 22/12. Efter årsskiftet kommer det att 
läggas ut på  www.viss.lst.se . Sara redogjorde för hur kartläggningen har gått till.  
Vattenförekomster är : sjöar >100 ha, vattendrag som tidigare utsetts av 
naturvårdsverket (rapporteringsförekomster), värdefulla objekt, kommunala 
ytvattentäkter, skyddade områden.  
Ekologisk status och kemisk status redovisas i var sin femgradig skala.  
För vårt område innebär det nya förslaget en del förändringar i 
vattenförekomstindelning och statusklassning jämfört med NOLIMP-projektets 
förslag. Utifrån kartläggningen formuleras mål, som troligen kommer att ha inslag av 
juridiskt bindande miljökvalitetsnormer (tex fosforhalter/transporter).   
 
Sara och hennes kollegor vill komma ut till vattenråden och presentera förslag till 
vattenförekomster, statusklassning samt ev förslag på miljömål (miljönormer) under 
februari – mars 2008.  Vattenråden förväntas sedan förankra lokalt under 
våren/sommaren och synpunkterna vill Vattenmyndigheten ha in senast i augusti för 
att sammanställas. 
Beslöts att vi diskuterar detta närmare på nästa möte. 
 
Under hösten 2008 ska det bli motsvarande dialog om förslag till åtgärdsprogram. 
Det är ännu inte klart om det blir ett åtgärdsprogram för varje vattenrådsområde eller 
ett för hela vattendistriktet. 
 
Formellt samråd om klassning, mål och åtgärder blir det sedan under 2009 och 
beslut tas i vattenmyndigheten i december 2009. 
 
8. Information från övriga i ledningsgruppen 
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Johan informerar om stora produktionssatsningar inom skogsbruket. Kan få stora 
effekter som t.ex dikesrensning och gödsling i skogen. Ny-dikning är förbjudet. Det 
finns pengar för att anlägga våtmarker vilket kan kombineras med dikesröjning. 
 
9. Rapporter: 
*Bengtsfors har meddelat att man vill vara med i Vattenrådet och att Dalslands 
miljönämnd svarar för representationen. Miljönämnden beslutar på måndag (17/12) 
och förslaget är att Bengtsfors representeras av Jan Sandell. 
 
* Vår ansökan till Vattenmyndigheten om startbidrag har beviljats med 40 tkr.  
 
*Hur får vi med flera i observatörsgruppen som t.ex. föreningar och 
intresseorganisationer? Minnesanteckningar tillsammans med följebrev som 
beskriver vad som skall hända bör gå ut till tänkbara föreningar och organisationer. 
En förutsättning för att man skall få kommande minnesanteckningar är att man har en 
e-postadress. Arbetsutskottet funderar vidare på vilka som vi bör informera och 
tillfråga. Maila gärna förslag till Jan.  
Länk till portal för alla Vattenråd bör finnas på kommunernas hemsida. 

 
*Miljöövervaknings-arbetsgruppen har haft ett möte. Kommer att fortsätta. Samlad 
data finns men är för närvarande svårtillgänglig.  

 
*Små avlopp-arbetsgruppen (med repr från kommunernas miljökontor) har inte haft 
möte på ett tag. Nya allmänna råden styr. Uppföljande möte bör hållas snart. 

 
*Förslaget att bilda ett gemensamt kansli med andra vattenråd får vi återkomma till 
lite senare. Enningdalsälvens vattenråd är intresserade och troligen även 
Bohuskusten, som funderar på att bilda ett vattenråd. Även Upperudsälven och 
Dalbergsån är på väg att bilda vattenråd.  
 
10. Inbjudan från Vattenmyndigheten till ”Vattenrådens dag” den 24 januari 

2008 i Göteborg 
Inbjudan är intressant. Var och en anmäler sig själv. 
 
11. Ledningsgruppens nästa möte 
15 februari kl 09.00 på Skansgatan i Uddevalla hos LRF/Skogsstyrelsen.  
Vi tittar då bl.a. närmare på Vattenmyndighetens statusklassning samt planerar för 
hur vårens fortsatta samrådsprocess kan organiseras. 
 
12. Övriga frågor 
Christer har hört att Naturvårdsverket planerar ett försök med utsläppsrätter för fosfor 
och kväve med Örekilsälven som pilotområde. Ingen annan vet mera men vi får kolla 
upp detta. 
 
Peo Johansson 
sekreterare 
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