
GULLMARNS VATTENRÅD 
 
Minnesanteckningar från möte nr 4 med Gullmarns vattenråds 
ledningsgrupp 
 
Tid: 7 april 2008 
Plats: Uddevalla, Skansgatan 3, (hos LRF och Skogsstyrelsen)   
 
Närvarande: 
Christer Jansson, LRF Väst 
Johan Hagström, Skogsstyrelsen Fyrbodals Distrikt 
Ulf Johannesson, Arctic Paper 
Berit Palmén, Lysekils kommun 
Sofia Olsson, Uddevalla kommun 
Helena Carling, Dals-Eds kommun 
Sara Bergström, Länsstyrelsen och Vattenmyndigheten 
Erling Dymén, Södra Skogsägarna   
Per-Erik Hallin, Göteborgs Stift 
Lars-Åke Winblad, Munkedals kommun 
Malin Kolviken, Munkedals kommun 
Jan Larsson, Fiskevattenägarna i Västra Sverige 
Jan Sandell, Färgelanda och Bengtsfors kommuner 
 
 
1. Mötets öppnande, val av ordförande och sekreterare 
 
Ulf tackade Johan för kaffet på samtligas vägnar och hälsade alla välkomna till mötet.  
Ulf valdes till ordförande och Jan till sekreterare för mötet. 
 
 
2. Dagordning 
 
Fastställdes enligt utsänt förslag.  
 
 
3. Minnesanteckningar från förra mötet (2008-02-15) 
 
Ledningsgruppens minnesanteckningar samt länsstyrelsens tjänsteanteckningar från samma 
möte godkändes och lades till handlingarna. Länsstyrelsens tjänsteanteckningar tar upp de 
frågor som ingår i deras ”ärende” avseende samverkan med vattenrådet. 
 
 
4. Det ekonomiska läget 
 
Lars-Åke (vår kassör) berättade att det ekonomiska läget är gott. 
Av det startbidrag på 40 tkr som vattenrådet fick av vattenmyndigheten i höstas har endast 2 
tkr förbrukats. Inom kort kommer en faktura från Christian Åberg, för granskning och 
lämnande av synpunkter på förslaget till statusklassning, på ca 12 tkr, som vi kan betala 
antingen med startbidraget eller med det nya bidraget för i år som vi troligen kommer att få 
från vattenmyndigheten. 
 
Beslutades att Lars-Åke ansöker om pengar från vattenmyndigheten för årets 
samverkansaktiviteter. 
Exempel på insatser som det kan bli aktuellt att vi använder pengar till är hemsida, info-
broschyr om vattenrådet och informationsmöten för allmänheten (lokaler, fika och 
processledare).    
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Sara berättade vidare att ytterligare pengar kan sökas från länsstyrelsen för särskilda 
insatser.  
 
 
5. Reviderat förslag från Länsstyrelsen till kartläggning och statusklassning  
 
Sara inledde med en repetition av hur statusklassningen gjorts. För vissa parametrar 
fungerar bedömningsgrunderna dåligt (tex bottenfauna och fisk i vattendrag).  
Sara presenterade därefter det reviderade förslaget till statusklassning. Kväve bedöms i 
Gullmarn men inte i sötvatten. Statusklassningen av fjorden är dock ännu ej klar.  
 
En del nya kunskaper om förhållandena i ett antal vattenförekomster har inkommit och de 
har lett till vissa justeringar av statusklassningen och en del namn har ändrats för att lättare 
identifiera vattenförekomsterna. Grundvattenförekomsterna har inte ändrats.  
En reviderad CD-skiva med allt material delades ut till alla närvarande jämte karta över 
ekologisk status samt excelfil där inkomna synpunkter framgår liksom länsstyrelsens 
ändringar. Sara kommer att skicka ut komplettering beträffande grundvatten. (De CD-skivor 
som vi fick på förra mötet är alltså inaktuella.)  
Ändringar av vattenförekomstindelningen görs i först höst. Fler vatten kan komma att bli 
vattenförekomster i framtiden. 
 
Brister finns i bedömningarna av fysisk påverkan på vattendragen som kan spela stor roll för 
den ekologiska statusen. Länsstyrelsen kommer att titta närmare på detta inför arbetet med 
åtgärdsprogram. 
 
Komplettering från Sara angående bedömningen av fosforhalter: 
Det ställdes en fråga rörande det referensvärde för fosfor (tot-P) som räknats fram för en av 
provtagningsstationerna i Valboån. Referensvärdet var 19,5 mikrogram/l, vilket ligger i den 
övre delen för vad som räknats fram för länet (ni minns kanske spannet 12-20 mikrogram/l 
som alltså inte är det spann som bedömningsgrunden medger, det sträcker sig upp till ca 45 
mikrogram/l, utan samlade spannet för de framräknade referenvärdena för tot-P i i vårt län).  
För varje provtagningsstation som det räknats fram referensvärde för, har andelen 
jordbruksmark i tillrinningsområdet tagits fram. I bedömningsgrunden ingår även en värdering 
av jordartsförhållandena i avrinningsområdet genom att referensvärdet för jordbruksmark är 
relaterade till jordart och utlakningsregion. Det är alltså de lätteroderade jordarterna i 
avrinningsområdet som ger genomslag i det relativt höga referensvärdet trots att andelen 
jordbruksmark inte är den högsta i länet. 
 
 
6. Den lokala samverkansprocessen  
 
Diskuterades hur länsstyrelsen och vattenrådet nu kan genomföra en lokal 
samverkansdialog om statusklassningen, till och med augusti månads utgång. 
En beskrivning av samverkansprocessen finns i Lst´s PM 080220 (bifogad kallelsen) som 
klargör länsstyrelsens och vattenrådets uppdrag. 
Munkedals kommun (var ej med på förra mötet) känner behov av separat möte med Sara, 
vilket är ok för Sara. 
 
Beslutades: Alla i ledningsgruppen diskuterar materialet i sina egna organisationer och 
samlar in deras synpunkter. 
 
Nästa fråga var om vi ska bjuda in till möten för allmänheten.  
Beslutades: Vi ordnar 3 möten, i perioden 15/5-15/6, ett i Färgelanda kommun, ett i Dals-Ed 
och ett i Munkedal. Syftet är dels att informera om den nya vattenförvaltningen och 
statusklassningen, dels att försöka få in ytterligare kunskaper om situationen i vattendragen. 
Bra om så många som möjligt i vattenrådet kan medverka på mötena. Vi ska även försöka 
anlita en processledare för träffarna.  

osarbe � 08-4-14 14.28
Borttagen: ål
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Ulf, Lars-Åke, Christer, Johan, Helena, Malin och Jan organiserar mötena. Helena föreslog 
att en variant kan vara att ha mötet som ett öppet hus där förslaget finns utställt och där vi 
informerar om materialet och tar emot synpunkter.  
 
Länsstyrelsen tar fram en kortfattad populärversion av situationen i vårt avrinningsområde, 
innehållande karta över ekologisk status med vattenförekomsterna löpumrerade (Jan mailar 
förslag till Sara), samt en tabell över vattenförekomsterna med uppgift om status och 
kortfattat skälen till föreslagen status. Denna kan vi dela ut på mötena. 
Inför mötena funderar vi i vattenrådet på vad vi vill lyfta fram och vilka frågor vi har till 
allmänheten.  
Länsstyrelsen tillhandahåller en generell PowerPoint-presentation som beskriver 
vattendirektivet med särskilt fokus på kartläggning och statusklassning – hur och varför + lite 
resultat. 
LRF har ett nytt intressant studiecirkelmaterial som heter ”Vattnets väg”. 
  
Samtliga kartor som länsstyrelsen tar fram och som visar olika delar av statusklassningen 
(de olika kvalitetsfaktorerna och de sammanvägda klassningarna) kommer att läggas ut på 
vattenmyndighetens hemsida i tabellen på följande sida:   
http://www.vattenmyndigheterna.se/vattenmyndigheten/amnen/Vasterhavet/information_om_
ditt_vatten/    
Ett pressmeddelande om statusklassning och samverkan om detta i länet kommer att gå ut 
från länsstyrelsen inom kort. 
Länsstyrelsen kommer att hålla i samverkansmöten i områden (avrinningsområden) som inte 
har något vattenråd eller liknande.  
 
Länsstyrelsen har producerat 3 informationsbroschyrer om arbetet med vattendirektivet och 
Sara kommer att skicka ut dessa (10 ex av varje) till alla i ledningsgruppen. 
 
Observera att när synpunkter lämnas för en viss vattenförekomst så skall SE-numret alltid 
anges och synpunkterna ska lämnas i den för ändamålet framtagna excel-tabellen. 
 
 
7. Förslag från vattenmyndigheten om en gemensam webb-portal för vattenråd 
 
Arbetet med vattenorganisationer.se, dvs en gemensam portal för vattenråd mfl 
vattenorganisationer har kommit så långt att ett avtal med sportfiskarna - som ska hjälpa till 
att bygga upp miljön (teknisk lösning mm) på likartat sätt som för deras 
svenskafiskevatten.se, är på gång. Förhoppningsvis kommer den att vara i bruk före 
sommaren. Vattenmyndigheterna står för den allmänna informationen, som dock till stora 
delar blir kortfattad eftersom vattenmyndigheternas egna hemsidor blir kvar. Informationen 
om samverkan kan dock bli mer utvecklad på vattenorganisationer.se. Vattenmyndigheterna 
tillhandahåller också ett antal sidor per organisation (avrinningsområde) som är intresserade. 
Sedan är det upp till organisationen att fylla dessa med info. Hanna Tornevall håller i detta 
hos länsstyrelsen. Gullmarns vattenråd kan få testa funktionen med egna sidor i portalen nu 
under våren. 
 
Beslutades att vi är positiva och vill gärna pröva denna möjlighet. 
 
 
8. Yttrande till Vattenmyndigheten över samrådsremissen Översikt av väsentliga 

frågor för förvaltningsplan i Västerhavets vattendistrikt 
 
I förslaget beskrivs de huvudsakliga vattenkvalitetsproblemen i avrinningsområdena mycket 
översiktligt.  (Förslaget finns på  www.vattenmyndigheterna.se/vattenmyndigheten/amnen/Vasterhavet/  ) 
 
Beslutades att var och en av ledningsgruppens organisationer som så önskar besvarar 
remissen, enklast genom den webbenkät som ligger på samma ställe. 
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9. Angående åtgärder 
 
-Sara delade ut en karta över s.k. PLC 5-områden, som är framtagna för åtgärder mot 
övergödning, Örekilsälvens avro är här indelad i 5 delområden. 
 
-Länsstyrelsen, LRF och Dalslands miljökontor träffas den 10/4 om diskutera kunskapsläget 
om fosfor och varför halterna ofta är höga i åarna i vårt område trots ett extensivt jordbruk. 
Lerdalsälven är ett exempel på ett sådant delavrinningsområde.  
 
-Ett förslag till Handbok om åtgärdsprogram finns nu och är ute på remiss fram till 1 juni. 
Ligger på naturvårdsverkets hemsida, under Aktuellt och Remisser. 
 
-Info från en inventering av vandringshinder i norra delen av Valboån. (Tas upp på nästa 
möte) 
 
 
10. Övrigt: 
 
-Dokumentationen från Vattenrådens dag den 24/1 i Göteborg finns på 
www.vattenmyndigheterna.se/vattenmyndigheten/amnen/Vasterhavet/vad_hander_i_distrikte
t/Seminarier/Vattenradensdag2008.htm    ) 
 
-Interreg Nordsjön – projekt WISER. Sara ska kolla om projektet verkar bli av och om det kan 
vara av intresse för oss. 
 
 
11. Nästa möte  
 
Blir den 28 augusti, start kl 09.00, på Munkedals kommunkontor. Vi går då bl.a. igenom 
inkomna synpunkter på statusklassningen. 
 
 
 
Jan Sandell 
 



GULLMARNS VATTENRÅD 
 
Minnesanteckningar från möte nr 5 med Gullmarns vattenråds 
ledningsgrupp 
 
Tid: 28 augusti 2008 
Plats: Munkedal, Kommunhuset   
 
Närvarande: 
Christer Jansson, LRF Väst 
Johan Hagström, Skogsstyrelsen Fyrbodals Distrikt 
Ulf Johannesson, Arctic Paper 
Berit Palmén, Lysekils kommun 
Sofia Olsson, Uddevalla kommun 
Erling Dymén, Södra Skogsägarna 
Kent Karlsson, Södra Skogsägarna 
Per-Erik Hallin, Göteborgs Stift 
Lars-Åke Winblad, Munkedals kommun 
Malin Kolviken, Munkedals kommun 
Marie Abrahamsson, Munkedals kommun 
Jan Sandell, Dalslands miljökontor 
Peo Johansson, Färgelanda kommun 
Miriam Sannum, Studieförbundet Vuxenskolan 
 
 
1. Mötets öppnande, val av ordförande och sekreterare 
Ulf tackade för kaffet på samtligas vägnar och hälsade alla välkomna till mötet.  
Ulf valdes till ordförande och Jan till sekreterare för mötet. 
 
2. Dagordning 
Fastställdes enligt utsänt förslag, med några tillägg på punkt 10. 
 
3. Minnesanteckningar från förra mötet (2008-04-07) 
Lades till handlingarna. 
 
4. Summering av de tre genomförda samverkansmötena 27-29 maj, om 
statusklassningen  
Erfarenheterna från träffarna är positiva. Det var ett stort engagemang från deltagarna. 
Resultatet av grupparbetena är dokumenterade, många synpunkter beträffande möjligheter 
och problem framkom. 
För kommande möten om åtgärder är det viktigt med tydlighet i struktur och formerna för 
dialogen.  
 
5. Inkomna yttranden/synpunkter över länsstyrelsens förslag till statusklassning 
Yttranden och synpunkter har inkommit från LRF´s provinsförbund i Väst, LRF Sörbygden 
samt Lars Svanberg (fritidsboende vid Ellenösjön).  
 
Yttrandena överlämnas till länsstyrelsen, utan kommentarer från Vattenrådet. 
 
6. Yttrande från vattenrådet över statusklassningen 
Beslöts att vattenrådet avger gemensamt yttrande till länsstyrelsen avseende generella och 
principiella frågor, tex behovet av bättre kunskap som grund för statusklassningarna, att 
dessa behöver kunna revideras kontinuerligt samt att tidplanen för framtagande av 
åtgärdsförslag måste vara tillräckligt lång för vattenrådets dialog med allmänheten och 
berörda intressenter. 
Arbetsutskottet får i uppdrag att utforma förslag till yttrande som mailas ut till hela vattenrådet 
för synpunkter. 
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7. Åtgärdsprogram, undantagsvatten m.m.  
Sara har idag mailat info (se bilaga) om länsstyrelsens och vattenmyndighetens arbete i höst 
med bl.a. åtgärdsprogram. 
Risk finns att det ej blir möjligt att ha lokal samverkan om åtgärdsförslag under hösten. 
 
Beslöts att på nästa möte i vattenrådet diskutera frågan med länsstyrelsen. 
 
8. Riksmöte för vattenorganisationer 22-23 september 2008, i Nässjö. 
Den som vill åka kontaktar Lars-Åke. 
 
9. Övrigt: a) Vattenrådets ekonomi: Lars-Åke regogör för läget. Vi har ca 46 tkr kvar av 

bidragen från länsstyrelsen just nu. 
b) Observatörsgruppen: Hittills anmälda personer finns inlagda på 
kontaktlistan. 
c) Hemsidan: Malin åtar sig att skicka material till Mikael Dahlman på 
Sportfiskarna som lägger upp vår hemsida. 
d) Vattenseminarium 17/9 i Färgelanda: Jan delade ut inbjudan till ett 
Interreg-seminarium. 
e) Kurser Skogsstyrelsen: Johan informerade om kurser för 
skogsentreprenörer om vatten och körskador. 
f) Skrivelse från länsstyrelsen: Länsstyrelsen informerar om att de genomför 
provtagning av kiselalger i ett antal vattendrag, som stöd för klassningen av 
ekologisk status. 
 

10. Nästa möte:   Hålls den 26 september 2008, kl 9-12, i Uddevalla, hos Johan, på 
Skogsstyrelsen (reservplats Färgelanda). 
 
 
 
Jan Sandell 
 
 
Bilaga: 
 
Från: Sara.Bergstrom@o.lst.se [mailto:Sara.Bergstrom@o.lst.se] 
Skickat: den 28 augusti 2008 08:39 
Ämne: info från lst inför dagens möte 
 
Hej! 
 
Jag hoppas att detta når er, åtminstone Malin och Lars-Åke, innan dagens 
möte i Gullmarns vattenråd. 
 
Jag kan som sagt inte vara med, men ska ändå försöka bidra lite genom att 
kort beskriva hur länsstyrelsen och vattenmyndigheten ser på höstens 
arbete, dvs i princip åunkt 7 och 8 i dagordningen. 
 
 
Det är fortfarande så olyckligt att vattenmyndigheterna inte har enats om 
hur ett åtgärdsprogram ska se ut. Det är fortfarande oklart vilken 
detaljeringsgrad de ska ha och på vilken geografisk skala de ska redovisas 
men även hur själva beslutsdokumentet ska se ut. 
 
Sannolikt är dock att åtgärdsprogrammen kommer att vara upplagda 
huvudavrinningsområdesvis (men vilken status dessa dokument får är oklart) 
och därunder kommer de olika miljöproblemen att redovisas. Vilka 
miljöproblemen är går att utläsa i VISS. Det är bla övergödning, 
försurning, hydromorfologisk påverkan (flödesförändringar, 
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kontinuitetsförändringar, morfologiska förändringar och vattenuttag)och 
miljögifter. 
 
Det mest konkreta just nu vad gäller åtgärdsprogrammen är att 
länsstyrelsernas beredningssekretariat, även Västra Götalands läns, har i 
uppdrag att till på fredag leverera listor med genomförda (som man inte 
tror fått genomslag i statusklassningarna), planerade och beslutade 
åtgärder men även ytterligare åtgärder, dvs vad som krävs utöver det som 
gjorts/görs/planeras för att alla vattenförekomster ska nå god status till 
2015. Den sista delen är naturligtvis helt omöjlig att uppfylla med den 
mycket korta tid som vi har haft för det  här arbetet. Det handlar om allt 
från mycket konkreta åtgärder som får direkt effekt på statusen, tex 
borttagande av vandringshinder, men även åtgärder om att på olika sätt 
undersöka situationen i de olika vattnen för att på ett bättre sätt kunna 
värdera status samt föreslå eventuella åtgärder. 
 
Jag kan tänka mig att ni är intresserade hur arbetet med övergödning är 
upplagt. Just nu jobbar länsstyrelsen (Fredrik Fredriksson är ansvarig) på 
att ta fram åtgärder som genomförts respektive planeras inom respektive 
avrinningsområde (exakt geografisk skala vet jag inte). Det handlar t.ex. 
om anlagda eller planerade våtmarker i jordbruksmark, förbättringar i 
kommunala reningsverk (miljöskyddsenhetens handläggare bidrar). Detta 
levereras till vattenmyndigheten som ska räkna beting för respektive 
huvudavrinningsområde. Beting = dagens situation (fosfor halt) i 
förhållande till halt som krävs för god status omräknat i kg/ha. I betinget 
tar man hänsyn till genomförda och planerade åtgärder, dvs räknar bort den 
reduktion som dessa åtgärder förväntas generera. Betinget fördelas därefter 
på olika källor beroende  på källfördelningen i det aktuella 
huvudavrinningsområdet. 
 
Under sommaren har länsstyrelsen gått ut med en enkät till alla kommuner i 
länet med frågor som rör åtgärder mot övergödning, miljögifter och fysisk 
påverkan. Svaren förs in i samma listor som länsstyrelsen lägger in 
åtgärder enligt ovan. Det pågår också en intern samverkan på länsstyrelsen 
där de olika sakenheterna på olika sätt bidrar till att ställa samman 
åtgärder. 
 
Varken vattenmyndigheten eller länsstyrelsen kommer att hinna med samverkan 
kring åtgärder nu under hösten i den omfattning som samverkan kring 
kartläggning genomfördes under våren. Istället kommer samverkan att ske 
parallellt med samrådsprocessen under våren, dvs vi kommer att vara ute hos 
vattenråd mfl på det sätt som vi var under våren. Men naturligtvis kommer 
diskussionerna att starta redan under hösten. 
 
Nu närmast, efter leverans av åtgärdslistor till vattenmyndigheten ska vi 
revidera kartläggningen bla utifrån de synpunkter som kommit in under 
samverkan. Vi ska ha ett första möte på tisdag för att starta upp det 
arbetet. 
 
Länsstyrelserna och vattenmyndigheterna arbetar också med att klassa 
kraftigt modifierade vatten (KMV. Jag har ingen info om utfall ännu, annat 
än att det sannolikt blir ganska få vattenförekomster i vårt län. 
 
Det finns ännu inga vattenförkomster som det föreslagits undantag för, dvs 
att de av ett eller annat giltigt skäl inte kan nå god status till 2015. 
Det går att meddela undantag i form av tidsfrist, sänkta kvalitetskrav 
eller tillfällig statusförsämring. Vilka vatten som är aktuella för 
undantag vet vi först när vi "summerat" åtgärdssammanställningen. Det är 
sannolikt så att det kommer att behövas ett generellt undantag för alla 
Sveriges vattenförekomster vad gäller halt av kvicksilver både i vatten 
(0,07 mikrogram/l)och i biota (0,22 mg/kg TS). Bakgrundshalterna är så pass 
höga här att det i princip är omöjligt att komma under gränsvärdena. 
Kvicksilver är ett prioriterat ämne och det är EU som sätter gränsvärdena i 
det dotterdirektiv som hanterar dessa ämnen. Dotterdirektivet har förresten 
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antagits nu under sommaren. Något klarare besked vad gäller undantag kan 
jag inte meddela just nu. 
 
 
Hoppas ni får ett bra möte. 
 
Vänliga Hälsningar 
 
 
Sara Bergström 
Vattenvårdsenheten 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
462 82 Vänersborg 
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Minnesanteckningar från möte nr 6 med Gullmarns vattenråds 
ledningsgrupp

Tid: 26 september 2008
Plats: Skogsstyrelsen, Uddevalla  

Närvarande:
Christer Jansson, LRF Väst
Johan Hagström, Skogsstyrelsen Fyrbodals Distrikt
Ulf Johannesson, Arctic Paper
Berit Palmén, Lysekils kommun
Erling Dymén, Södra Skogsägarna
Kent Karlsson, Södra Skogsägarna
Lars-Åke Winblad, Munkedals kommun
Malin Kolviken, Munkedals kommun
Jan Sandell, Dalslands miljökontor
Sara Bergström, Länsstyrelsen Västra Götaland

1. Mötet öppnande
Ulf och Johan hälsade alla välkomna till mötet. 
Ulf valdes till ordförande och Jan till sekreterare för mötet.

2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes enligt utsänt förslag, med tillägg av två övriga frågor.

3. Minnesanteckningar från förra mötet (2008-08-28)
Godkändes och lades till handlingarna.

4. Vattenrådets ekonomi
Lars-Åke delade ut lägesrapport. Vi har 45 tkr kvar av de 74 tkr som vi hittills har fått 
utbetalade från länsstyrelsen.

5. Information från länsstyrelsen om statusklassningen 
Sara informerade om att länsstyrelsen nu håller på att revidera statusklassningen efter 
inkomna remissvar. Svar till de som yttrat sig planeras skickas ut vecka 43, och då blir också 
revideringen av statusklassningen klar. 

Beslut: Mötet önskar att länsstyrelsen då även reviderar pdf-kartan över ekologisk status, 
samt exceltabellen (den med löpnummer och ”problemkolumnerna”). Vi kan då lägga in karta 
och tabell på vattenrådets nya hemsida.

Sara berättar att Vattenkartan nu fungerar bra.

6. Pågående arbete hos LST / VM med åtgärdsprogram
Sara berättar (med anledning av vattenrådets yttrande) att tidplanen för åtgärdsprogram är 
bestämd uppifrån och därför tyvärr inte kan förlängas. 
Länsstyrelsen arbetar nu med ett förslag till åtgärdsprogram (ÅP) och miljökvalitetsnormer 
som ska vara klart i början av november. Så snart förslaget är klart skickar Sara ut materialet 
till oss.
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Förslaget ska beslutas av vattenmyndigheten före jul och sedan gå ut på samrådsremiss 
(tillsammans med statusklassningen) under första halvåret nästa år. 

Hur åtgärdsprogrammet ska se ut är ännu inte beslutat, men enligt Sara kommer det att bli 
ett program för distriktet, av övergripande karaktär och åtgärderna adresseras till 
myndigheter och kommuner (enligt nuvarande regelverk). Till åtgärdsprogrammet kommer att 
finnas underliggande dokument för respektive huvudavrinningsområde (den juridiska 
statusen på dessa är dock ännu inte klar).

Samverkansmöten kommer att hållas under samrådstiden. Vattenrådet tycker att det är synd 
att dessa möten inte hinner hållas före samrådsremissen. 

Även vattenförekomster som har god ekologisk status, men som är ”at risk” (tex försurade 
vatten som kalkas) ska vara med i ÅP. 
När det gäller fosfor så räknar Lst på minskningsbeting på ”PLC5”-områdesnivå, där varje 
sådant område omfattar flera delavrinningsområden.
Fredrik Fredriksson representerar länsstyrelsens landsbygdsenhet i ÅP-arbetet.

Beträffande miljökvalitetsnormerna så kan det eventuellt bli undantag från normalkravet på 
god ekologisk status, tex avseende tiden tills målet ska uppås eller om det ej anses möjligt/
rimligt att nå god status.

Att skaffa mer kunskaper om vattenförekomsterna blir viktiga åtgärder. 
Sara skickar ut de listor över åtgärder som länsstyrelsen redan har. 
Sara efterlyser fler åtgärdsförslag från vattenrådets medlemmar , gärna på 
vattenförekomstnivå, tex avseende fysisk påverkan och miljögifter. 

Vattenrådens dag hålls den 27/1 i Göteborg. 
Den 28/1 blir det en utbildnings- och inspirationsdag för vattenråden, också i Göteborg.

7. Miljöövervakningen
Sara berättar att miljöövervakningen kommer att ses över under 1:a halvåret 2009, utifrån 
vattendirektivet. Detta välkomnas!

Provtagning av påväxande kiselalger i vattendrag pågår nu där lst tror att det finns en 
närsaltpåverkan.

8. Planering av kommande lokala samverkansmöten
Beslut: Med anledning av tidplanen (se ovan) för åtgärdsprogrammen så beslutades att vi 
väntar till efter nyår med att ordna nya nya lokala samverkansmöten, preliminärt i februari.
 

9. Arbetsgrupper
Vi tror att fler arbetsgrupper behöver bildas när förslaget till åtgärdsprogram gått ut på 
remiss. Vi tar upp frågan då.

10. Hemsidan
Malin informerar om vår nya hemsida, som nu är klar när dessa anteckningar skrivs.
Vi är först klara av vattenråden i västerhavsdistriktet!
Adressen är www.vattenorganisationer.se/gullmarnvro/

Mikael Dalman på Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund kommer även i fortsättningen 
att hjälpa oss med att lägga in det vi vill ha med på våra webb-sidor.

http://www.vattenorganisationer.se/gullmarnvro/
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11. Rapporter:
a) Information från Riksmötet för vattenorganisationer 22/9 m.m.
Jan informerade från mötet i Nässjö 22/9, som arrangerades av Emåförbundet.
Från de intressanta föredragen kan nämnas att Boverket planerar ett projekt om vattnet i 
kommunernas ÖP. Eventuellt finns möjlighet för någon eller några av våra kommuner att 
medverka. Intresse kan meddelas till Jan, som har kontakt med Börje Larsson på Boverket.

Vattenmyndigheten i södra Östersjön har tagit fram några intressanta rapporter:
”Finn de områden som göder havet mest”. Finns på www.vattenmyndigheterna.se/
vattenmyndigheten/amnen/sodra+ostersjon/havsaktionsplan
och ”Vattenaspekter i kommunal fysisk planering”, som finns på
www.vattenmyndigheterna.se/vattenmyndigheten/amnen/sodra+ostersjon/samverkan/kpl.htm

Från Danmark finns en intressant projektrapport med namnet ”Odense Pilot River 
Basin.Demonstrationsprojekt for Vandplanaegning i Odense Fjord-oplandet”. Rapporten finns 
på www.odenseprb.ode.mim.dk

b) Kort info om rapport om vandringshinder i Valboån
Jan berättar om en inventering som nyligen gjorts av vandringshinder i norra delen av 
Valboån. 13 objekt har bedömts varav 5 bedöms ha högst prioritet för åtgärder. Jan kollar om 
rapporten kan läggas på vattenrådets hemsida.

12. Nästa möte:   Fredagen den 21 november 2008, kl 9.00.
Plats Dagsholm Hotell & Konferens i Ellenö, i Färgelanda kommun (vid Ellenösjön). 

13. Studieresa
Johan föreslår att vi ordnar studieresa med buss i vårt avrinningsområde - för politiker, 
tjänstemän och de som var med på våra samverkansmöten i maj – som kan innehålla besök 
på ett antal intressanta platser, lunch, föredragningar och utställning.

Beslut: Alla tyckte att idén är utmärkt och vi beslöt att försöka genomföra en sådan 
studieresa i mars-april 2009, för att väcka intresse för vattenfrågorna och stimulera till 
diskussioner tex om olika åtgärder för att förbättra vattenstatusen.

 
14. Bohuskustens vattenråd
Malin informerar om att Bohuskustens vattenvårdsförbund diskuterar att även bilda ett 
vattenråd. Det är angeläget att samordning sker gentemot bl.a. Gullmarns vattenråd, särskilt 
beträffande de delar som gäller Gullmarsfjorden. 

Minnesantecknare
Jan Sandell

http://www.odenseprb.ode.mim.dk/
http://www.vattenmyndigheterna.se/vattenmyndigheten/amnen/sodra+ostersjon/samverkan/kpl.htm
http://www.vattenmyndigheterna.se/vattenmyndigheten/amnen/sodra+ostersjon/havsaktionsplan
http://www.vattenmyndigheterna.se/vattenmyndigheten/amnen/sodra+ostersjon/havsaktionsplan
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Minnesanteckningar från möte (nr 7) med Gullmarns vattenråds 
ledningsgrupp

Tid: 15 december 2008, kl 09.00-15.00 
Plats: Dagsholm Konferens, Ellenö, Färgelanda 

Närvarande:
Johan Hagström, Skogsstyrelsen Fyrbodals Distrikt
Ulf Johannesson, Arctic Paper
Berit Palmén, Lysekils kommun
Kent Karlsson, Södra Skogsägarna
Lars-Åke Winblad, Munkedals kommun
Sara Bergström, Länsstyrelsen Västra Götaland
Per-Erik Hallin, Göteborgs Stift
Peo Johansson, Färgelanda kommun
Jan Sandell, Dalslands miljökontor

1. Mötet öppnande och vi inledde med kaffe och smörgås
Ulf hälsade alla välkomna till mötet. 
Ulf valdes till ordförande och Jan till sekreterare för mötet.

2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes enligt utdelat förslag.

3. Minnesanteckningar från förra mötet (2008-09-26)
Godkändes och lades till handlingarna.

4. Vattenrådets ekonomi
Lars-Åke delade ut lägesrapport. Vi har 45 tkr kvar av de 74 tkr som vi hittills har fått i 
utbetalade bidrag från länsstyrelsen. Kommer att behövas för lokala samrådsaktiviteter nästa 
år. Det är troligt att ytterligare bidrag finns att söka 2009.

5. Information från länsstyrelsen om arbetet med åtgärdsprogram m.m.
Sara informerade om att remisspaketet nästa år kommer att innehålla förslag till 
förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för distriktet. Dessutom kommer 
det att ingå underlagsmaterial bl a för varje huvudavrinningsområde. Remisstid för samrådet 
kommer att vara 1 mars – 1 september 2009. Samverkan kommer att ske parallellt, med start 
före 1/3.

Sara visade och kommenterade det material som vi fick på e-post för några dagar sedan. 
Av de 17 sjöar som är vattenförekomster (VF) har 10 god status medan övriga ej uppnår det. 
För rinnande vatten har bara 12 av de 38 VFérna god status. Alla VF som ej uppnår god 
status föreslås från början få förlängd frist till 2021 innan god status skall vara uppnådd. 
Diskuterades om så lång tid behövs för alla vattenförekomster, tex där det ”bara” är fysisk 
påverkan som är problemet. Sara tar med sig den frågan.
I parametern ”skyddade områden” ingår mycket, bl a även direktiv om nitrat (gäller jordbruk) 
och avloppskänsliga områden (gäller avloppsreningsverk över en viss storlek).   
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För fosfor finns förslag till reduktionsbeting för att uppnå god status. Framkom att det behövs 
styrmedel och bidrag för att åstadkomma önskvärda åtgärder, tex skyddszoner där de gör 
god nytta.
Kartan över ev miljögiftspåverkan väckte frågor om källorna och påverkansområdena.
Beträffande påverkan från regleringar och vandringshinder påtalades att ytterligare material 
kan finnas tex i rapporten över norra delen av Valboån. Viktigt att detaljerat 
underlagsmaterial finns för det fortsatta arbetet. Sara tar med sig frågan.  

Sara betonade allmänt att länsstyrelsen vill ha in kompletterande lokalt material.

Sara delade även ut länsstyrelsens (första) revidering (2008-12-15) av kartläggning och 
analys (statusklassning) av vattenförekomsterna i Gullmarns tillrinningsområde, med 
kommentarer till inkomna synpunkter tidigare i år. Sara skickar ut till de i vattenrådet som inte 
är med på dagens möte.   

6. Planering av lokala samverkansmöten nästa år
Vi enades om att försöka, ungefär som i maj, ordna tre lokala samverkansmöten om 
förslagen till åtgärdsprogram och miljömål, tex i Ed, Färgelanda och Munkedal, under 
remisstiden. Vi hoppas att Miriam Sannum kan medverka även denna gång. Vi siktar på att 
ha mötena i slutet av mars (före påsk). Sara lovade medverkan även från länsstyrelsen.

Sara berättade att länsstyrelsen också kommer att ordna samrådsmöten i vår, på ca 5 
platser i vattendistrikt Västarhavet.

(Miriam har efter mötet meddelat att hon kan medverka och att vecka 13 eller 14 går bra, 
dock ej 26-27/3.)

7. Planering av studieresa i vårt avrinningsområde
På förra mötet väckte Johan förslag att vi ordnar studieresa med buss i vårt 
avrinningsområde, som kan innehålla besök på ett antal intressanta platser, lunch, 
föredragningar och kanske en utställning.

Beslutades att alla ska fundera på lämpliga besök inom avrinningsområdet och komma med 
förslag på dessa (till Johan). Johan är villig att arbeta vidare på denna resa och vi får 
diskutera vidare, på nästa möte, när den är lämplig att genomföra.

8. Inbjudan från Vattenmyndigheten
-Vattenrådens dag 27 januari 2009, 10.00-16.00, i Göteborg, samt
-Utbildnings- och inspirationsdag om samverkan och dialog kring   vattenförvaltningen, 28 
januari 2009, 10.00-16.00, i Göteborg
Inbjudningarna delades ut, de ligger även på vattenmyndighetens hemsida.

Beslöts att de som vill deltaga anmäler sig själva. Ingen konferensavgift.  Den egna 
organisationen står för ev resekostnader.

9. Remiss från Vattenmyndigheten: Förslag till avgränsning av miljöbedömning för 
Åtgärdsprogram och Förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt
Remissen är ställd till bl a kommunerna samt kungjord i tidningarna.
Remisstiden är t o m 19/12.

Beslut: Vattenrådet avger inget eget yttrande.
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10. Arbetsutskott 2009
Nuvarande arbetsutskott är utsett för 2008 och utgörs av Ulf (ordf), Lars-Åke (kassör), Jan 
(sekr) samt Johan och Christer. 
Jan avböjer, av tidsskäl,  omval som sekreterare.

Beslut för 2009 tas på nästa möte.

11. Hemsidan
Punkten hanns ej med utan tas upp på nästa möte
Vår hemsida har adressen är www.vattenorganisationer.se/gullmarnvro/

12. Nästa möte: 
Onsdagen den 11 februari kl 9.30 – 15.00, på Munkedals kommunkontor, i Gullmarssalen.

Minnesantecknare
Jan Sandell

http://www.vattenorganisationer.se/gullmarnvro/
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