
 
 
Protokoll från extra styrelsemöte i Vansjö Nordsjö 
Vattenvårdsförening 2018-03-18 
 
Närvarande: Staffan Lund, Yngve Melin, Hillevi Bohlin, Sylve Sahlström, Erik Franzén, 
Henrik Turunen, Lars Adolfsson, John Overend, Louise Gårdenborg, Martin Karlsson (gäst) 
och Per Möller (Samhällsbyggnadsnämnden, Heby kommun). 
 
Plats. Hemma hos Inger och Yngve Melin i Tega. 
 
Det extra styrelsemötet hölls med anledning av det pågående arbetet med en större ansökan 
till Våtmarksatsningen (LONA) som Naturvårdsverket utlyst.  
 
Se Naturvårdsverkets hemsida: 
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Lokala-naturvardssatsningen/# 
 
 

1. Planering av ansökan samt åtgärder 
Vansjö-Nordsjö Vattenvårdsförening kommer att göra en större ansökan till 
Naturvårdsverket (LONA projektet). Heby Kommun, Samhällsbyggnadsnämnden 
(SBN), har sagt ja till att stå som garant till ansökan. 
Beslut: Styrelsen beslutar att gå vidare med en ansökan till Våtmarkssatsningen, 
LONA. 
Ett samarbetsavtal ska tecknas mellan Vansjö-Nordsjö Vattenvårdsförening och Heby 
kommun. 
Louise och Staffan sköter inmatning av text i ansökan som sker digitalt. Det är viktigt 
att begränsa mängden information i själva ansökan, istället skicka med relevant 
information och utredningar som bilagor. 
10/4 är sista dag för ansökan.  
Ansökan ska också distribueras till föreningens styrelsemedlemmar för genomläsning 
och ev. kommentarer. 
Viktigt att ha med en uppföljning av projektet som en del av ansökan inkl. kostnad..  
  
 

2. Finansiering och ekonomi 
Storleksordningen på ansökan kommer att ligga på ca 10 MSEK. Regleringsdammen 
samt uppgrävning och rensning uppströms dammen är den enskilt största posten, ca 
6 MSEK. 
Norkonsult har tittat på de 2 alternativen för placering av dammen, Svanevik eller 
Molnebo. Det blir enklare och billigare att anlägga dammen vid Molnebo. Enligt 
uppgift så hävdar Länsstyrelsen att man ska undvika att bygga fisktrappa pga. risk för 
spridning av signalkräfta. Anbud har inkommit från Terralimno AB, Norconsult samt 
Agnes Larfelt för att färdigställa ansökan om  ny vattendom som ska tillställas Mark-
och miljödomstolen för dom, total kostnad ca 500 000 SEK. Övriga budgeterade 
kostnader, se bilaga 1. 



LONA finansieringen står för upp till 90 % av de budgeterade kostnaderna. 
Resterande del måste lånas upp alternativt kan hela eller delar av den icke 
finansierade delen kvittas mot eget arbete som föreningen utför. 
Beslut: Staffan, Tom och Göran och ev. Hillevi kontaktar och diskuterar med Sala 
Sparbank om möjlighet att ta upp ett lån i banken.  
Beslut: Hillevi tillsammans med Tom och Lars utreder hur mycket tid som läggs ner i 
form av ideellt arbete inom ramen för ansökan till LONA. 
Beslut: Per Möller kontrollerar med SBN hur vi ska göra med moms, kan den lyftas 
eller ej. 
  

3. Tankar om projektledning 
Diskuterades att Louise och Martin sköter projektledning och projektadministration 
som ett konsult uppdrag. Grov kostnadsberäkning 600 000 SEK fördelat på 4 år. 
Beslut: Louise och Martin funderar på förslaget inkl. kostnadsberäkning. 
 

4. Ansvarsfrågor 
Den kommande Samfällighetsföreningen blir låntagare. Det finns ett stort intresse 
runt sjöarna att vara med i den kommande samfällighetsföreningen. 
 

5. Eventuella beslutsfrågor för ansökan  
 
Gårdsjön 
Eftersom Gårdsjön är ett avrinningsområde för sjöarna skulle det vara av intresse att 
vattnets uppehållstid i Gårdsjön förlängs. 
Beslut: Staffan diskuterar med LONA angående att göra en förstudie av Gårdsjön 
vilket också skulle inkludera sedimentsprover. 
 
Fräsning av strandängar 
Undersöka vem som kan utföra fräsningen. Höra med Pontus Elvingsson, 
Ängsholmens gård i Harbo som utfört fräsning på strandängar i anslutning till sjön 
Tämnaren. 
Vad det gäller långängen måste det diskuteras med Molnebo 
 
Tvåstegsdiken i fallbäcken 
Förmodligen ska ansökan göras via Jordbruksverket. 
Beslut: Louise undersöker.  
 
Flytande våtmarker,  
Martin berättade om en spännande innovation. 60 m2 flytande våtmark plockar upp 
lika mycket näring ur sjöarna som 1 ha våtmark. Hållbarhet på den flytande 
våtmarken är ca 20 år. För ytterligare info se: 
https://stud.epsilon.slu.se/5656/1/barg_a_130528.pdf 
Beslut: Martin kontrollerar om vi kan använda etablering av flytande våtmarker i 
LONA ansökan. 
 
Restaurering av flodkräftebeståndet i sjöarna  
Det bör göras en ny undersökning av möjligheterna att plantera ut flodkräfta i sjöarna. 
Detta bör vara en del av LONA ansökan. Kontakt tas med Tommy Odelström som 
tidigare utfört undersökning i sjöarna. 
 
 
Grävning runt Drottningholmen 
Beslut: Hillevi tar fram ett kostnadsförslag för att gräva runt Drottningholmen. 
 

6. Övriga frågor 



Ägarförhållandena i sjöarna diskuterades, stora delar av sjöarna saknar ägare. 
Beslut: Yngve undersöker vidare. Beställer kartor från Lantmäteriet och diskuterar 
med Kent Hansson, Heby kommun.  
 
 
 
Sekreterare 
 
 
 
Lars Adolfsson 


