Protokoll för möte i Vindåns och Skärgårdens
Vattenråd 2018-03-26

•
•

Mötet hölls på kommunhuset Strömsvik, Valdemarsvik i lokalen Fullriggaren med start kl.
18:00
Ordförande var Hushållningssällskapets fiskerikonsulent och vattenrådets samordnare Ola
Helmerson. Sekreterare var Carl Hamilton, Skärgårdssamordnare Valdemarsviks kommun.

1.

Mötet öppnades
De 13 st. deltagare som tagit sig till vattenrådsmötet hälsades välkomna av Carl Hamilton och
Ola Helmerson.

2.

Information från Söderköpingsåns och Slätbakens vattenråd
Sandra Ljungdahl och Beatrice Svensson informerade om Söderköpingsåns och Slätbakens
vattenråd. Vattenrådet har under ett antal år varit i träda men har nu åter kommit att
fungera. I styrgruppen sitter bl.a. politiker och skogsägare.

3.
•
•
•

Redovisning av Vindåns vattenråds aktiviteter 2017
Aktiviteter:
Möte med Länsstyrelsen I Storkvarn (27/4)
Inventering vandringshinder Vindån (18/5)
Ansökan om fiskevårdsmedel för nedre Vindån

•
•
•

Egna möten:
Vattenrådsmöte 2017-04-10 - bakåtblick 2016 och planering 2017 (7 st. deltagare)
Planeringsmöte 2017-04-25
Möten Storkvarn inför projektansökan LONA/Fiskevårdsanslag

•
•
•

Deltagit i:
Vattenrådens dag i Linköping 2017-03-07 (två deltagare från Vindån/Skärgården)
Samordnarmöte i Linköping 2017-04-26 (två deltagare från Vindån /Skärgården)
Samordnarmöte i Linköping 2017-10-20 (en deltagare från Vindån /Skärgården)

•
•
•
•

Förslag på aktiviteter i Vindåns vattenråd 2018
Vattendragsvandring inför fiskevårdsprojekt
LONA-ansökan utifrån fiskevårdsprojektet
Vattenrådsmöte okt/nov (uppföljning fiskevårdsprojekt)
Samarbeten med omgivande vattenråd (Storån, Söderköpingsåns)

4.

5.

Projekt fiskevård nedre Vindån
Ola informerade om grunderna i projektet som drivs genom
vattenrådet med Valdemarsviks kommun som projektägare och huvudman. Projektet har
erhållit fiskevårdsmedel från Länsstyrelsen i Östergötland, 150 000 över två år. 50 %
levereras i förskott, resten rekvirerar projektet i efterhand.
Det lokaler som är aktuella för åtgärder är; Storkvarn, Vindö och möjligen Skillereds kvarn.

6.

Information om lagrådsremiss
Rune H Informerade om den nya lagrådsremissen gällande Vattenmiljö och Vattenkraft.
Remissen berör en ”omstöpning” av gällande regelverk försmåskalig vattenkraft.
En del intressenter, bl.a. Älvräddarna, vill att många äldre dammar skall rivas. Alla utom C,
MP, SD vill ändra i regelverket så att det gäller även dammar utan elproduktion. Tillstånd
kommer krävas för anläggning byggd efter 1918, övriga skall betraktas som om de har ett
tillstånd enl. MB (miljöbalken). Omprövning av tillstånd gäller generellt för elproducerande
dammar även nerlagda. Ägare av berörd anläggning kan få ersättning via Vattenkraftens
miljöfond. HAV håller på att ta fram en nationell prövningsplan.

7.
•
•
•
•
•

Ekonomi Vindåns vattenråd
2017
Årligt bidrag 2017: 22 000+7500=30 000:Möten: 1100:Administration: 21 000:Summa utgifter 2017: 22 100:Kvar till 2018: 7900:-

•
•

2018
Årligt bidrag 2018: 22 000+7500=30 000:Totalt att disponera 2018 efter erhållet bidrag: 37 900:-

8.

Redovisning av Skärgårdens vattenråds aktiviteter 2017

•
•
•

Aktiviteter:
Ansökan, bildande av vattenråd
Publikt elfiske Vammarsmålaån 29/9 Rapport tillgänglig för vattenrådets deltagare
Kartläggning elfiskeinventeringar/sjöprovfisken i området

•
•

Egna möten:
Konstituerande vattenrådsmöte 2016-12-15 - (11 st. deltagare)
Planeringsmöte Valdemarsvik 2017-04-25

•
•
•
•
•
•

Deltagit i:
Vattenrådens dag i Linköping 2017-03-07 (två deltagare från Vindån)
Samordnarmöte i Linköping 2017-04-26 (två deltagare från Vindån)
Samordnarmöte i Linköping 2017-10-20 (två deltagare från Vindån)
16/3 2018 MPA-Sankt Anna
8/9 2017 Landsbygdsråd Norrköpings kommun.
29/9 2017 Skärgårdstur, fysiska planerare Norr/Söderköping och Valdemarsviks kommuner

9.
•
•
•
•

10.
•

11.

Förslag på aktiviteter i Skärgårdens
vattenråd 2018
Studiebesök musselodling Sankt Anna Skärgård
Informationskväll om det kommande Gäddfiskeförbudet i Östergötland samt det årliga
havsprovfisket i Kvädöfjärden
Vattendragsvandring Vammarsmålaån, inför ev. åtgärder
Publikt elprovfiske i Vammarsmålaån

Ekonomi Skärgårdens vattenråd
2018
Årligt bidrag 2018: 33 750+11 250=45 000:Totalt att disponera 2018 efter erhållet bidrag: 45 000:-

Övriga frågor
Vattenrådet diskuterade generellt om vandringshinder i vattendrag och vad som kan/bör
göras åt dessa specifikt i Vindån.
Ola berättade översiktligt om vattenförvaltningens cykel 2016-2021. Ett särskilt fokus på
vattenbrist samt avrinningsfördröjande åtgärder kommer att hanteras i kommande
åtgärdsprogram.
Ola informerade översiktligt om hur VISS (Vatten Information System Sverige) fungerar.
Ola frågade även deltagarna vad de tyckte om att hålla ett gemensamt möte för både
Vindåns och Skärgårdens vattenråd åtminstone en gång om året. Responsen var positiv då
deltagarna tyckte att det var bra att träffa deltagare från båda vattenråden med olika
perspektiv på frågor rörande vatten.

Mötet avslutades och deltagarna tackades för sitt intresse
Närvarande
Ola Helmerson
Carl Hamilton
Sten Bäck
Janice Bärtzner
Lars Björkman
Harald Mårtensson
Jan Littorin
Sandra Ljungdahl
Beatrice Svensson
Fredrik Daveby
Rune Hallgren
Dennis Wiström
Thomas Hellner
Andreas Rydén

Hushållningssällskapet KKB
Valdemarsviks kommun
Storkvarns fastighet
Storkvarns fastighet
Östergötlands Båtförbund
Östergötlands Båtförbund
Skillereds kvarn
Söderköpings kommun
Söderköpings kommun
Vindommens FVOF
Vindån
Västerviks kommun
Vindån, Öndal
Rydéns Grisar, Vindån-Öndal dikningsföretag

Vid protokollet; Carl Hamilton, justerare; Ola Helmerson

