
Protokoll från Styrelsemöte i Vansjö Nordsjö Vattenvårdsförening 
den 8 december 2019, 10-1100 i Vansjö Bygdegård 
Närvarande: Staffan Lund (ordförande), Hillevi Bohlin, Louise Gårdenborg, Molly Törnqvist, 
John Overend Lars Adolfsson, Yngve Melin, Erik Franzen, Per Moller och Mattias Karlsson 
(sekreterare).  
Via telefon: Jonas Weissglass och Cassandra Telldahl Bjelkelöv 

1. Föregående protokoll 
Föregående styrelseprotokoll som godkändes. 

2. Aktiviteter i Vansjön Nordsjöns avrinningsområde 
Landskapsanalys (WRS) - klart 
Landskapsanalysen är klar. WRS (det konsultföretag som tagit fram landskapsanalysen)  kan 
ta fram en broschyr och ett PP-dokument på ett lättfattligt sätt för en uppskattad kostnad på 
50 000 kr. Cassandra kan vara behjälplig med att ansöka bidrag till detta arbete. Vi bör söka 
ett bidrag i storleksordningen av 80 – 100 000 kr. 
Förläggningsanalys (Terra Limno) - klart 
Förläggningsanalys av damm är klar och har skickats som information till styrelsen. De två 
alternativ som finns uppvisar inga avgörande ekonomiska skillnader. 
Miljökonsekvensbeskrivning (Terra Limno) – pågår  
Inleds efter nyår.  
Markägardialog – pågår  
Markägardialogen pågår, men markägarregistret behöver uppdateras med aktuella 
ägarförhållanden. Yngve Melin och Louise Gårdenborg går igenom markägarregistret till 
nästa möte.  

3. Information om vattensamordningen 
Cassandra informerade om sin roll som vattensamordnare i projekt LEVA inom Örsundaåns 
avrinningsområde, efter beviljad finansieringsansökan till HaV, vilket syftar till att säkerställa 
att vattendragen har ”god ekologisk status”. I praktiken innebär detta i nuläget fokus på 
övergödningsfrågor då dessa är relativt konkretiserade med gott kunskapsläge. Bl.a. finns 
pågående projekt med två nya fosforfällor samt projektering av restaurering av Gårdsjön. 
Man avser även att etablera ett vattenråd för de två områdena Enköpingsåns- och Örsundaåns 
avrinningsområden. Det finns även andra avrinningsområden med samordnarroller, bl.a. 



Sagån där Victor är samordnare, vilket även nämndes som exempel vid diskussionen av 
kontrollprogram. Ett sådant föreslogs upprättas där existerande mätpunkter samordnas för att 
möjliggöra systematisk uppföljning över tid; i Sagån finns en mätstation som automatiskt 
uppdaterar mot en server för onlinetrendning.  
Diskussioner med Länsstyrelsen i Uppsala erfordras för att klargöra vad som kan finansieras 
via landsbygdsprogrammet och Cassandra kan vara behjälplig i en sådan dialog. Framför allt 
efterfrågas samordning från Länsstyrelsen vid samråd för att aktörer som VNV ska ha en 
möjlighet att förhålla sig till en samlad bild som minimerar projektrisken. Exempelvis 
nämndes att finansiering är viktig för att kunna vidta åtgärder då markägare sällan är 
intresserade av att både avstå brukbara markområden och finanser för att möjliggöra 
våtmarkssatsningar inom den lokala och nationella strategin. 
VNV omnämndes som ett gott exempel i tydliggörande av vilken målbild som finns med 
åtgärderna bl.a. kopplat till den nationella strategin och lokala intressen. 
Cassandra avser närvara på plats nästa VNV styrelsemöte. 
Cassandra bör även medverka på kommande samråd. 

4. Möjligheter till samverkan 
Som vattensamordnare i avrinningsområdet fungerar Cassandra som en möjliggörare för 
vidare informationsutbyte med övriga intressenter inom området. 

5. Tidsplan 
Tidsplan som är gjord för fastighetsägardialogerna samt myndighetskontakter vad gäller 
regleringen och MKB gicks igenom utan anmärkning. Uppdatering sker m.a.p. datum för 
avslutande samråd 2/4. 
Uppdaterad plan bifogas protokollet. 
Styrelsen bör komma ihåg att aktivt argumentera för prioriteringar som är av allmänt intresse 
t.ex. teknikval för sjöregleringen. 

6. Kommunikation  
De rapporter som tagits fram kan användas i sin helhet för kommunikation, styrelsen ser inga 
begränsningar i innehållet. Den nya anslagstavlan vid sjön förväntas sättas upp under våren 
och ska nyttjas för information. Bl.a. kan det material som Louise tagit fram anslås på 
befintliga anslagstavlor för informationsspridning.  
Jonas och informationsgruppen uppdaterar hemsidan med tillkommande information i 
projektet till nästa möte. 



7. Förläggningsanalys  
Sammanfattat under punkt 2. Då båda förläggningsalternativen bedöms ekonomiskt likvärdiga 
blir det främst en markägarfråga. 

8. Övriga frågor 
Hillevi lyfte frågan om medlemsavgifter, då vissa uttryckt en önskan om att ej erhålla 
påminnelser om medlemskap. Hillevi skickar genomgånget underlag till Jonas för samordning 
och uppdatering av medlemsregister. 

9. Nästa möte  
Söndagen den 9 februari 2020 i Vansjö bygdegård, kl. 10-12.


