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Svartån Sommens Vattenråd årsstämma 2019
Datum
2019-04-09
Upprop/deltagare
Ingemar Nordström
Anders Rockler
Anders Åstrand
Anna Carpholm
Britt-Marie Johansson
Christoffer Sjögren
eric Carpholm
Fredrik Gustafsson
Fredrik Skaghammar
Gunnar Ölfvingsson
Hans Carlander
Jenny Asp-Andersson
Olof Hermelin
Sven-Inge Karlsson
Ted Rydh
Åke Wester

Boxholms kommun
ordförande
Svartåns fiskevårdsområde
Uppströms Visskvarn fiskevårdsområde
Mjölby och Boxholms kommun
Boxholms kommun
Mjölby kommun
Boxholms Skogar AB
Södra Höglandets skogsbruksområde
Tranås kommun
Linköpings kommun
Sommens fiskevårdsområde
Mjölby och Boxholms kommun
sekreterare
LRF
Ydre kommun
MSE
Svartåns fiskevårdsområde

Inledning
Stämman inleds med information av Mattias Larsson från Sportfiskarna som berättar om
projekt i Svartån och Sommen.
Val av ordförande
Ingemar Nordström väljs till ordförande för årsstämman.
Justerare
Britt-Marie Johansson och Sven-Inge Karlsson utses för att, tillsammans med ordföranden,
justera protokollet.
Information om namnbyte
Vattenrådet har bytt namn till Svartån-Sommens Vattenråd.

Postadress
Mjölby kommun
Miljökontoret
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11

Telefon
0142 - 850 00

Internetadress
www.mjolby.se
e-postadress
miljo@mjolby.se

Bankgironummer
791-9848
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Beslut om stadgar
Efter vissa justeringar antar stämman stadgarna, se bilaga 1.
Fastställande av ledamöter i styrelsen
Vattenrådets styrelse består av kommunrepresentanter och övriga representanter.
Förslag på styrelse för 2019:
Caroline Von Wachenfelt
Aneby kommun
Britt-Marie Johansson
Boxholms kommun
Christoffer Sjögren
Mjölby kommun
Jenny Asp-Andersson
Mjölby och Boxholms kommun
xx
Motala kommun
Gunnar Ölfvingsson
Linköpings kommun
Fredrik Skaghammar
Tranås kommun
Sven-Inge Karlsson
Ydre kommun
Anders Rockler
Svartåns fiskevårdsområde
Anders Åstrand
Uppströms Visskvarn fiskevårdsområde
eric Carpholm
Boxholms Skogar AB
Fredrik Gustafsson
Södra Höglandets skogsbruksområde
Hans Carlander
Sommens fiskevårdsområde
Ingemar Nordström
Boxholms kommun
Olof Hermelin
LRF
Ted Rydh
MSE
xx
Naturskyddsföreningen
xx
Båtklubb
xx
Tranås Energi

fyra år
fyra år
fyra år
två år
två år
två år
två år
fyra år
fyra år
fyra år
två år
fyra år
fyra år
fyra år
två år
två år
fyra år
fyra år
två år

Halva styrelsen tillsätts för två år, andra halvan för fyra år, sedan två år växelvis för hela
styrelsen så att inte alla styrelsemedlemmar byts ut samtidigt.
Jenny Asp-Andersson får i uppdrag att kontakta representanter markerade med XX ovan.
Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare 2019
Ordförande
Ingemar Nordström
Vice ordförande
Anders Rockler
Sekreterare
Jenny Asp-Andersson
Arbetsutskott 2019
Ingemar Nordström
Jenny Asp-Andersson
Anders Rockler
Gunnar Ölvfingsson
Olof Hermelin
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Årsredovisning 2018
Vattenmyndigheten kommer att ta fram en uppdaterad rapportmall, ansökningstiden är
förlängd i jämförelse med tidigare år (då slutdatum varit 15 april). bidragsansökansblanketten.
Årsredovisningen ska bland annat innehålla en beskrivning av utförda aktiviteter 1 januari till
31 december förevarande år. Kungabesöket vid Odensfors och Svartåfors bör nämnas i
årsberättelsen.
Ingemar Nordström och Jenny Asp-Andersson utformar årsredovisning och skickar in den,
när anvisningarna är klara.
Vattenrådens samverkansbidrag 2019
Vattenmyndigheten Södra Östersjön håller på att arbeta om den årliga
samverkansbidragsformen för 2019. Genom minskade anslag till vattenmyndigheterna, men
ökat anslag till LOVA-projekt (lokala vattenvårdsprojekt) har vattenmyndigheten beslutat att
minska det fasta anslag med cirka 15 procent. Detaljerad information och ansökansblankett
kommer att skickas ut. Vattenmyndigheten kommer att förlänga ansökningstiden i jämförelse
med tidigare år (då slutdatum varit 15 april).
Ingemar Nordström och Jenny Asp-Andersson utformar bidragsansökan och skickar in den,
när anvisningarna är klara.
Ekonomi
Information om vattenrådets ekonomiska ställning:
Kvar sedan tidigare:
+67 000 kr
Bidrag för år 2019
+50 000 kr
+117 000 kr
Administration av vattenrådet

-45 000 kr

Webbplatsen vattenorganisationer.se
Vattenmyndigheten meddelar att projektet med ny webb för vattenorganisationerna har
avslutats och att webbplatsen vattenorganisationer.se kommer att upphöra helt från och med
31 december 2019. Vattenmyndigheterna kommer därefter inte längre att tillhandahålla denna
tjänst för landets vattenorganisationer. Vattenråden hänvisas till att registrera en egen domän
och skapa en egen webbplats.
Tills vidare kan vattenrådet lägga upp information på Mjölby kommuns hemsida. Framöver
kanske man kan samverka med övriga vattenråd med koppling till Motala Ström.
Fältbesök/vattenvandring 2019
Presentation av förslag på fältbesök vid kraftverken i Odensfors/ Svartåfors samt vid
Östanbäck och Bjälbo. Arbetsgruppen beståer av Anders Rockler, Åke Wester, Gunnar
Ölfvingsson och Jenny Asp-Andersson utses. Anders är sammankallande. Förslag på datum i
början på oktober. Arbetsgruppen bör ta fram tydligt syfte och målgrupp.
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Facebooks sida
Vattenrådet har en facebooks sida, https://www.facebook.com/Svartån-Sommens-Vattenråd672695256076515/. Ingemar Nordström och Anders Rockler tar på sig att administrationen av
kontot framöver.
Redogörelse av svar på skrivelse till vattenmyndigheten, om vattenråden som
remissinstans
Vattenrådet har lämnat synpunkter på etablering av gruvverksamhet i Norra Kärr till
Länsstyrelsen i Jönköping, men det framkommer inte i samrådsredogörelsen. Vattenrådets
styrelse vill stärka vattenrådets roll som remissinstans, arbetsutskottet har tagit fram en
skrivelse som skickats till länsstyrelserna i Östergötland och Jönköpings län samt till Havsoch vattenmyndigheten och Vattendelegationen. Motala ströms vattenråd ställer sig bakom
skrivelsen.
Länsstyrelsen Östergötland har besvarat skrivelsen.
Rapportering från geografiska områden
Svartån norr om Boxholm till Roxen
− Caluna har presenterat slutrapport med förslag på faunapassage vid Svartåfors och
Odensfors, ”introduktion” av ål, nors och öring.
Sjön Sommen och Svartån till Boxholm
− Projekt med faunapassage i Laxberg, för att förbättra förutsättningarna för fiske/ fauna
passage i form av inlöp för att få fria vandringsvägar för främst nedströmslekande
laxöring. Anbud utskickat, utvärdering i november 2018. Kostnaderna har skjutet i
höjden.
− Under 2019 kommer Sommens FVO påbörja projekt tillsammans med vattenrättsägare
med digital fångstredovisning.
Lägernsjöarna och Bulsjöån− Information om provfiske och försäljning av fiskekort samt om kläckningsanläggning
för laxöring
Svartån söder om sjön Sommen
− Muddring pågår i Ralången.
Lyfta vattenfrågor till en högre politisk nivå
Åke Wester, Claes Wadsten och Anders Rockler har besökt Generaldirektör Jakob Gradin för
samtal om vattenrådens status, i samband med besöket överlämnades Sommen-Svartåns
vattenråds skrivelse.
Anders Rockler informerar om vattenrådens plats på lokal nivå i förhållande till regional,
nationell, EU och internationell nivå.
Biotopkartering
Övre Motala Ströms vattenråd föreslår att Länsstyrelsen och Vattenråden vid Svartån ska i
samarbete ta fram underlag för biotopkartering för utvalda delar av Svartån, som
beslutsunderlag för fysiska åtgärder. Ingemar Nordström och Gunnar Ölfvingsson med fler
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deltog i möte med Övre Motala Ströms Vattenråd och Länsstyrelsen Östergötland den 20
februari. Länsstyrelsen kallar intressenter till nytt möte i maj. Olof Hermelin lyfter att även
markägare bör involveras.
Inbjudan Fältexkursion "Vatten i jordbrukslandskapet"
24/5 09.00 - 16.00 anordnar Stångåns vattenråd och Nedre Motala ströms och Bråvikens
vattenråd en fältexkursion. ”Det finns många metoder för att minska
övergödningsproblematiken i Jordbrukslandskapet. Under ledning av LRF och Länsstyrelsen
Östergötland besöker vi Vikbolandet och får träffa lantbrukare och entreprenörer och kika på
exempel på kalkfilterbäddar, kalkfilterdiken, våtmarker och tvåstegsdiken. Vi besöker bl.a.
Svensksundsviken, Ljunga/Eggeby, Restad och Skärkind”. Anmälan görs senast 15/5 vid epost eller telefon till: hakan.lundberg@linkoping.se eller 013-26 26 43
Kommande möten år 2019
Arbetsutskott den 16 maj kl 14
Styrelsemöte den 24 oktober kl 18
Övriga frågor:
Utsättning av ål
Hans Carlander ifrågasätter vitsen med att sätta ut ål, utsättningen grundar sig på en
vattendom.
Underskrifter
Ordförande

_____________________________________
Ingemar Nordström

Justerande

_____________________________________
Britt-Marie Johansson

Justerande

_____________________________________
Sven-Inge Karlsson

Sekreterare

_____________________________________
Jenny Asp-Andersson
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