
 

Protokoll styrelsemöte nr. 2 - 2021  
Tid: 14 mars 2021, kl. 10-12 
Plats: Videokonferens (Zoom) 
Närvarande: Staffan Lund, Börje Åstrand, Hillevi Bohlin, Arild Husby, Lars Adolfsson, 
Michelle Stanaway, Molly Törnquist, Henrik Torunen, Tom Runeklev, Sylve Sahlström, 
Gunilla Lindström, Louise Gårdenborg, Matthias Palmér 

§1 Mötets öppnande 
Mötet öppnas kl 10:00. 

§2 Val av sekreterare 
Matthias väljs som sekreterare. 

§3 Godkännande av dagordning 
Mötet godkänner dagordningen. 

§4 Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

§5 Fiskekort som en del av VNV medlemsavgift 
Sylve rapporterade att Fiskevårdsföreningen har haft möte och beslutat att fiskekort kan ingå 
i medlemsavgift till VNV. Hillevi rapporterade att inkomster för fiskekort per år har uppgått till 
mellan 5600 kr och 8400 kr. under åren 2012 till 2020. Dessa inkomster kommer både från 
personer som är medlemmar i VNV och externa. I diskussion framkom att de två 
föreningarna har haft överlappande mål. 
 



Beslut togs att inom medlemsavgiften kommer det att ingå fiskekort. Beslut togs även att 
under 2021 kommer VNV betala 50 kr per medlem / hushåll till fiskevårdsföreningen. Denna 
betalningsnivå kommer utvärderas och eventuellt justeras till nästa år.  
 

§6 Nyhetsbrev och kommunikationsstrategi 
Förslag om kommunikationsstrategi har tagits fram av Jonas, då inte Jonas är närvarande 
görs ingen dragning. 
 
Styrelsen uppdrar till informationsgruppen att skicka ut ett nyhetsbrev och inbetalningsavi via 
brev och mail senast den 15 april. Informationsgruppen ska informera resten av styrelsen 
hur genomföring sker. 

§7 Fågelskådning 
Det ligger förslag på att det ska anordnas fågelskådning 4 april. En del fåglar, bland annat 
grågäss har kommit till sjön och havsörnar som ruvar. Då alla tidigare tagit sig till platsen i 
egna bilar bör aktiviteten kunna genomföras trots situationen med COVID-19. 
 
Arild föreslår att bjuda in Emil V. Nilsson till nästa styrelsemöte då han har erfarenhet av 
byggnation av fågelgömsle / installationer. 

§8 Rapportering från Regleringsprojektet 
Ansökan är inskickad och lagd på nätet, se följande länk: 
https://vansjonordsjo.se/dokumentation-for-regleringsprojektet/ 
 
Ett brev med information har skickats till alla sökanden. 

§9 Rapportering från projektet ”Vansjön 

Nordsjöns Internbelastning” 
Börje föredrog hur projektet fortskrider. Här följer en kort sammanfattning: 
 
Projektet pågår september 2020 till november 2021 och är ett samarbete med SLU. 
Projektet har fyra fokusområden: 

1. Sammanställning av befintlig data 
2. Åtgärdsstyrning med digital teknik 
3. Provtagning och analyser 
4. Sammanställning av trendanalys 

 

https://vansjonordsjo.se/dokumentation-for-regleringsprojektet/


Länsstyrelsens årliga mätningar av fosfor visar på att nivåerna har gått upp substantiellt 
sedan 2010, ofta långt över 100 mikrogram per liter. Det ska ligga under 25 mikrogram per 
liter för att uppnå god ekologisk status. Uppskattningar har gjorts på hur stor tillförseln är från 
fallbäcken och hur mycket som rinner ut i Örsundaån. 
 
Det finns också en stor mängd fosfor, åtskilliga ton, som finns lagrat i sediment som det 
eventuellt finns läckage från. Fosfor läcker ut ur sediment när vatten blir syrefattigt. 
Ett av målsättningarna med projektet är att få konkreta åtgärdsförslag. 
 
Börje kommer återkomma i följande styrelsemöten med progress. 

§10 Årsmöte Örsundaåns vattenråd 
Anmälan och inbjudan är utskickad till årsmöte Torsdag 25 mars 2021 klockan 18:30 – 20:00 
där vattenrådet  kommer bildas. 
https://enkoping.se/bo-trafik-och-miljo/nyheter/lista/2021-03-03-arsmote-orsundaan-och-enk
opingsan.html 
 
Syftet med vattenrådet är att fokusera på ett större avrinningsområde som sträcker sig hela 
vägen ner till mälaren. Örsundaån är cirka 74 kilometer och har ett avrinningsområde på 734 
km². Till viss del handlar verksamheten om kunskapsutbyte och skapa kontakter. 

§11 Internkommunikation inom styrelsen via Slack 
Matthias rapporterade kort om att majoriteten av styrelsens medlemmar är med och ny 
inbjudan kommer skickas ut till de som missat. Om kommunikationsvägen behövs eller inte 
är lite tidigt att säga. Förslag är att utvärdera senare i år om kommunikationskanalen fyller 
ett syfte. 

§12 Övriga frågor 
Tom påpekade att det finns behov av att tydligt kommunicera att i år tillämpas en annan 
klippningsmodell där syftet att uppnå en smartare ekologisk klippning som gynnar fisk och 
fågelliv. 

§13 Kommande möten 
Nedan är en förteckning över möten och aktiviteter under 2021: 

- 31 januari Styrelsemöte 
- 14 mars Styrelsemöte 
- 25 mars årsmöte Örsundaåns Vattenråd 
- 4 april Fågelskådning 
- 16 maj Styrelsemöte 
- 27 juni Styrelsemöte 

https://enkoping.se/bo-trafik-och-miljo/nyheter/lista/2021-03-03-arsmote-orsundaan-och-enkopingsan.html
https://enkoping.se/bo-trafik-och-miljo/nyheter/lista/2021-03-03-arsmote-orsundaan-och-enkopingsan.html


- 8 augusti Årsmöte 
- 10 oktober Styrelsemöte 
- 5 december Styrelsemöte 

§14 Mötet avslutas  
Staffan avslutade mötet cirka 11:30. 


