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Protokoll nr 5 2021 
 
Vattendelegationen för Bottenhavets vattendistrikt 
 
Onsdag 20 oktober 2021, kl. 14.30–15.30 
 
 
Plats: Skypemöte 
 
Närvarande ledamöter Ej närvarande 

ledamöter 
Närvarande från 
vattenmyndighetens kansli  
 

Berit Högman, ordförande Anna Carlsson Joakim Kruse 
Elisabet Andersson  Oscar Ohlsson 
Johan Andersson  Maria Elfving 
Bengt Blomqvist  Fredrik Forsgren 
Catharina Ekelund  Elin Stenros 
Mats Bergmark  Åsa Tjäder 
Lennart Lindeström  Daniel Knutsson 
Veronica Lauritzsen  Anton Främberg 
Sara Nylund  Bart De Wachter  
Jan Lahenkorva  Mats E Johansson  

 
 
Nr Ämne Innehåll 
1 Inledning Eftersom mötet var en del av det nationella delegationsmötet 

20 oktober skedde inget formellt öppnande eller avslutande. 
Föregående mötesprotokoll gicks inte igenom och 
dagordningen innehöll endast punkterna 2 och 3 nedan.  
 

2 Summering/uppföljning 
av gruppdiskussion (D) 
 

Delegaterna hade under nationella delegationsmötet haft 
diskussioner i blandade grupper med andra delegationer. Det 
rådde en samstämmighet i grupperna om att en nyckel till att 
få resultat inom vattenförvaltning är kommunikation och 
pedagogik. Det gäller att få alla instanser att ta ansvar och dra 
åt samma håll.  
Förslag: Mats Bergmark föreslår teambuilding inom 
delegationerna för att lära känna varann mer, kunna dra nytta 
av varandras erfarenheter och stötta kanslierna mer. 
Förslag: Lennart Lindeström saknar tydlig skrivning i 
förvaltningsplanen om att vattenmyndigheterna kan utreda 
möjligheten till undantag från miljökvalitetsnormerna vid en 
vattenförekomst där påverkande verksamheter redan 
tillämpar bästa tillgängliga teknik, BAT. Lennart skriver ett 
förslag och lämnar till kansliet. 



3 Klartecken för kansliet 
att fortsätta arbetet med 
beslutsdokumenten (D, B) 

Kansliet önskade delegationens godkännande av det 
huvudsakliga innehållet och inriktningen för det utskickade 
materialet, samt uppdraget att slutföra arbetet med de tillägg 
och förändringar som har framkommit under mötet. 
Beslut: Delegationen beslutar enligt kansliets förslag ovan. 
Reservation: Bengt Blomqvist vill föra till protokollet att 
han reserverar sig, varvid han hänvisar till sina ingivna 
synpunkter den 18 oktober 2021 (se Bilaga 1: Synpunkter 
på Vattenmyndigheternas Metodbeskrivning – Påverkan 
från vattenkraft.) och, i sammanfattning, anser att 
underlaget är sådant att det är olämpligt att fatta beslut om 
normer den 30 november 2021. 
 

4 Övriga frågor Joakim Kruse informerade om den pågående 
sammanställningen av samrådssynpunkterna som inkom 
under samrådet om förslag till förvaltningsplan, 
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027. På 
grund av den stora mängden synpunkter, flera tusen, blir 
sammanställningen endast översiktlig. Det finns dock planer 
på att fördjupa redogörelsen kring Moälven och Ljungan för 
att tydligare visa hur synpunkterna hanterats. Det sker dock 
inte före beslutsmötet 30 november.  
 

4 Kommande möten  Påminnelse om kommande delegationsmöten: 
• Tisdag den 30 november, beslutsmöte, heldag i 

Härnösand med efterföljande middag. Anmäl till 
Fredrik om ni inte kan komma. 
 

 
 
 
 
 
 
Berit Högman   Fredrik Forsgren 
Ordförande    Sekreterare 


