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Protokoll nr 1 2020
Vattendelegationen för Bottenhavets vattendistrikt
Onsdag 11 mars 2020, kl. 09.00-16.00
Plats: Sessionssalen, Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösand

Närvarande ledamöter

Berit Högman
Elisabet Andersson
Mats Bergmark
Catharina Ekelund
Johan Andersson
Lennart Lindeström
Jan Lahenkorva
Bengt Blomqvist
Veronica Lauritzsen
Anna Carlsson

Ej närvarande
Ledamöter

Närvarande från
Vattenmyndighetens kansli
Joakim Kruse
Lisa Dahlén
Fredrik Forsgren
Lova Lind
Stina Welander

Nr Ämne
1
Mötets öppnande samt
genomgång och fastställande
av dagordning

Innehåll
Ordförande Berit Högman hälsade välkommen och
öppnade mötet. Genomgång av dagordningen.
Dagordningen fastställdes efter påpekandet att lunchen för
ovanlighetens skull fått en egen punkt, nummer 7.
Punkterna 6 och 8 hörde ihop och bytte dessutom plats, så
att punkt 8 avhandlades först.
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Föregående protokoll

Genomgång av protokoll nr 4 2019, från delegationsmöte
den 11 december 2019. Protokollet lades till handlingarna.
På dagordningen stod det felaktigt att det mötet hölls 19
december.
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Information om aktuella
frågor

Fem aktuella frågor togs upp.
• Lisa Dahlén berättade om det treåriga
regeringsuppdraget om översyn av MKN.
Slutrapporten har nu lämnats in. En svårighet har
varit metoder att kunna bedöma samhällsnytta när
det gäller kriterier för mindre stränga kvalitetskrav.
Riksintressen med stöd i lag har varit
utgångspunkter. I väntan på vägledning har
vattenmyndigheterna själva tagit fram grundande
kriterier. Se bilaga 1.
• Joakim Kruse informerade att HaV aviserat om
ytterligare medel som går att söka för projekt för
att minska övergödning. Något slutgiltigt besked
har dock inte kommit än. I slutet av 2019 fick
vattenmyndigheterna 13 miljoner kronor att dela
ut, varav 1,5 miljoner i Bottenhavets vattendistrikt.
• Joakim Kruse tog upp en begäran om ett
regeringsuppdrag från Södra Östersjös
vattendistrikt. Ett gemensamt uppdrag med
samordnad finansiering som handlar om åtgärder
mot övergödning. Skrivelse kommer att läggas ut
på samarbetsytorna. Förra veckan kom
övergödningsutredningens betänkande.
• Joakim berättade om regeringsuppdraget om
översyn av vattenförekomster som kom 2019.
Fram till halvårsskiftet ska man se över behov av
revidering av vattenförekomster. I vissa fall kan
det vara önskvärt med hopslagning av
vattenförekomster, i andra fall en uppdelning.
Processen är lång, översynen görs inför
förvaltningscykeln 2027–2033.
• Joakim redogjorde för processen med en skrivelse
till HaV om bakgrundshalter för metaller vid
klassning av särskilda förorenade ämnen, enligt
tidigare uppdrag från vattendelegationen.
Skrivelsen har tagit lång tid, vilket delvis varit en

4

Information Ljunganprojektet
och LIFE Ecostreams

5

Diskussion: naturliga
bakgrundhalter av kvicksilver

6

Beslut förskjuten tidsplan för
samråd KMV.

resursfråga. Samtidigt vill vattenmyndigheterna att
HaV tar hand om frågan. Skrivelsen kommer att
lämnas till HaV inom kort.
Joakim Kruse informerade om det nyligen startade
pilotprojekt Ljungan. Vattenkraftens miljöfond har
initierat och drivit projektet hittills, men
Vattenmyndigheten deltar nu aktivt i projektet tillsammans
med representanter från andra enheter vid Länsstyrelsen
Västernorrland, samt medarbetare från Länsstyrelsen
Jämtland. För presentation, se bilaga 2.
Kort information om projektet LIFE Ecostreams:
Länsstyrelserna i Västerbotten, Västernorrland och
Jämtland söker 179 miljoner kronor i stöd från EU för ett
stort LIFE-projekt avseende restaureringsåtgärder i flera
norrländska vatten.
Lennart Lindeström höll ett föredrag om naturliga
bakgrundshalter av kvicksilver och att ämnet bör få ett
eget klassningssystem. EU:s gemensamma gränsvärde för
Hg i biota ligger på 0,02 mg/kg. En halt som överskrids i
praktiskt taget alla ytvatten i Sverige. Samtidigt finns det
andra gränsvärden för fisk som får säljas för konsumtion,
till exempel gädda med 1mg/kg. Varför denna skillnad på
50 gånger, undrar Lennart. Enligt hans bedömning av
analyser av 42 000 individer från 2 655 sjöar under
perioden 1965–2012 bör den naturliga bakgrundshalten av
kvicksilver i enkilosgädda ligga på 0,1–0,2 mg/kg. Han
anser därför att Sverige borde kunna använda egna
bedömningsgrunder, liknande dem som Naturvårdsverket
använde fram till 1999. En kortare diskussion följde, fler
delegater ansåg att förslaget var intressant och skulle
underlätta, inte minst pedagogiskt. För presentation, se
bilaga 3.
Joakim Kruse redogjorde att underlagen inför samråd om
KMV-förklarande och miljökvalitetsnormer för
vattenförekomster påverkade av vattenkraft inte hinner bli
klara före 1 november, när övriga samrådet om
åtgärdsprogram, förvaltningsplan och
miljökvalitetsnormer är tänkt att gå ut.
Förslag:
Samrådet för förslag till miljökvalitetsnormer för fler
kraftigt modifierade vatten på grund av påverkan från
vattenkraft inleds senare än samrådet för övriga frågor och
förkortas till två månader, 1 mars till 30 april 2020. Gäller
vattenförekomster som ska prövas 2022–20024.
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Lunch

Beslut: Beslut enligt förslag i bilaga 4.
En smaklig spis avnjöts på residenset.
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Strategiska frågor om
miljökvalitetsnormer

Delegationens godkännande krävdes i en rad frågor som
Joakim Kruse föredrog enligt PM, bilaga 4.

Beslut:
Beslut enligt förslagen i PM bilaga 4 med tillägget att det
gäller som generella principer.
Remiss
Berit Högman noterar att de fem landshövdingar som är
Vattenförvaltningsutredningen ordföranden i vattendelegationerna har följt utredningen
under hela utredningstiden och har dialog kring dess
förslag och synpunkter på dem. Det kommer att lämnas ett
samlat svar på remissen från Länsstyrelsen Västernorrland,
även om remissen har ställts både till länsstyrelsen och
separat till Vattenmyndigheten för Bottenhavets
vattendistrikt.

Information
samrådssammanställning
viktiga vattenfrågor (ÖVF)
Information ekonomisk analys

Övriga frågor, kommande
möten

VVD kommer att ta fram ett underlag med
remissvarssynpunkter som varje länsstyrelse fritt kan utgå
från. Därtill kommer interna synpunkter från länsstyrelsen
att beaktas i vårt remissvar.
Lova Lind redogjorde för sammanställningen av samrådet
om Översikt av väsentliga frågor som pågick 2 maj till 1
november 2019. Se bilaga 5.
Gerda Kinell informerade om hur arbetet med den
ekonomiska konsekvensanalysen av åtgärdsprogrammet
går. För presentation se bilaga 6.
Joakim Kruse berättade om processen för Planer och
åtgärder för vattenarbetet 2021–2027 (PLÅT) fram till
samrådsstarten 1 november 2020. ”Vad tycker ni är viktigt
att få med?” Medskick till delegationen att fundera över,
viktiga frågor i distriktet. Se bilaga 7.
Efter allmänt önskemål ändras delegationsmötet 26
augusti från ett Skype-möte till ett fysiskt.
Kommande delegationsmöten:
• 16 juni (Härnösand)
• 26 augusti (Härnösand)
• 14 oktober (Härnösand)
• 8–9 december (Nationellt delegationsmöte i Luleå)
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Avslutning

Berit Högman
Ordförande

Joakim Kruse informerade kort om
övergödningsutredningen och ett ministermöte kring
revidering av EU-direktivet.
Ordförande Berit Högman avslutade dagens möte.

Fredrik Forsgren
Sekreterare

