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Sammanträde Vattendelegationen i Västerhavets vattendistrikt 
 
Tid Onsdagen den 15 juni 2022, kl 09:30-12:00 
 
Plats Grästorps kulturhus 
 
Ledamöter Lisbeth Schultze, ordförande  

Kristian Wennberg, Länsstyrelsen i Skåne län 
Lena Gipperth, professor miljörätt, Göteborgs universitet  
Per Leander, miljövårdsdirektör, Länsstyrelsen i Hallands län 
Roland Löfblad, civilingenjör 
Sofia Karlsson, ordförande LRF Västra Götaland 

  
Tjänstemän Annika Ekvall, vattenvårdsdirektör 
 Margreth Folcker, sekreterare 

Anna Karlsson (§ 5, Skype), Vattenmyndigheten Södra Östersjön  
Bart De Wachter (§ 5, Skype) Länsstyrelsen Jämtland 

 Linda Parkefelt (§ 5, Skype) Vattenmyndigheten Västerhavet 
 Johanna Wiberg (§ 5, Skype) Länsstyrelsen V. Götaland 
 Sabine Lagerberg (§ 5, Skype) Länsstyrelsen V. Götaland 
 Agneta Christensen (§ 5, Skype) Länsstyrelsen V. Götaland 

Elin Spegel (§ 5, Skype) Vattenmyndigheten Bottenvikens distrikt 
Malin Willför (§ 5, Skype) Vattenmyndigheten Norra Östersjön  
Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo (§ 7, Skype) Vattenmyndigheten 
Västerhavet 
Martin Erlandsson Lampa (§ 11, Skype) Vattenmyndigheten Norra Östersjön 

 
§ 1 Öppnande 
Ordförande förklarar mötet öppnat och konstaterar att vi är beslutsföra med 6 närvarande delegater. 

  
§ 2 Dagordning 
Dagordningen godkänns.  

 
§ 3 Val av justerare 
Roland Löfblad väljs att justera protokollet tillsammans med ordföranden. 

 
§ 4 Föregående mötesprotokoll 
Protokollet från föregående möte läggs till handlingarna. 
 
§ 5 Information om samråd för Gullspångsälven 
Bart De Wachter, Anna Karlsson samt Elin Spegel presenterade resultatet av den normöversyn som 
genomförts av Gullspångsälven. Översynen över miljökvalitetsnormerna samt den 
samhällsekonomiska konsekvensanalysen har genomförts under våren och utgör en är en viktig 
pusselbit inför de prövningar av moderna miljövillkor för vattenkraften som kommer påbörjas i 
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området under 2023. Samråd av förslag på nya miljökvalitetsnormer planeras till perioden 
september-oktober 2022.  
 
Delegationen noterade informationen. 

 
§ 6 Beslut om extra delegationsmöte den 22 augusti 
På grund av tidplanen för framtagandet av uppdaterade miljökvalitetsnormer för Gullspångsälven 
behövs extra sammanträden med vattendelegationen. Kansliet föreslog att beslut om att samråda 
förslagen på normer tas på möte den 22 augusti. På grund av den korta tiden emellan planerat 
samrådsslut (31 oktober) och utskick av kallelse till ordinarie delegationsmöte den 1 december (17 
november) så finns risk för att samrådssynpunkterna inte hinner inarbetas innan kallelsen behöver 
skickas. I så fall behövs ett extra delegationsmöte för att besluta om normer. Tid för extra 
delegationsmöte är inlagd i landshövdingens kalender den 21 december 2022 och den 11 januari. 
Mötet konstaterar att det vore önskvärt att ta beslutet i december. Besked om extra 
delegationsmöte kan ges efter den 31 oktober.  
 
Delegationen beslutar att hålla ett extra möte den 22 augusti 2022 kl 10-11:30 för att besluta om 
samråd för miljökvalitetsnormer för de vattenförekomster i Gullspångsälven som ska prövas först.  

 
§ 7 Information om Norgestrategin 
Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo redogjorde kort för hur arbetet med den regionala 
samverkansstrategin med Norge fortskrider. På grund av att vissa frågor behöver belysas och utredas 
något grundligare än vad som tidigare avsågs har tidplanen för beslut fått justeras. Förhoppningen är 
att strategin kommer vara färdig för beslut till december 2022.  
 
Delegationen noterade informationen. 

 
§ 8 Information om aktuella frågor 
Utöver de aktuella händelser som informerades om i de utskickade noterna gav vattenvårdsdirektör 
Annika Ekvall en kort information om miljödepartementets svar gällande regeringsprövningen av 
åtgärdsprogrammet samt ett förtydligande kring Jordbruksverkets åtgärd 3 och bevattningsdammar.   
 
Delegationen noterade informationen. 

 
§ 9 Plan för delegationen 2022/2023 
Den framåtsyftande planen för kommande möten gicks igenom. Delegationen uttryckte önskemål 
om att inom den närmsta framtiden få en fördjupad information och diskussion kring hur begreppet 
”Orimliga kostnader” hanteras inom vattenmyndigheterna.  
 
Delegationen noterade informationen. 
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§ 10 Inkomna ärenden och remisser under perioden 
Margreth Folcker och Annika Ekvall redogjorde för de ärenden och remisser som hanterats sedan 
senaste delegationsmötet. Inför kommande redovisningar önskar delegationen få en kortare 
sammanfattning i noterna av de remissvar som kansliet lämnar. 
 
Delegationen noterade informationen  

 
§ 11 Information om markavvattning 
Martin Erlandsson Lampa redogjorde för den problematik som kan finnas i samband med 
markavvattningen inom jordbruket. Bland annat vilken påverkan som markavvattningen kan medföra 
på ekologin och biologin och olika förslag på åtgärder som kan vara aktuella för att mildra dessa. 
Delegationen diskuterade kort problematiken kring lagkravet på att rensa diken och risken för den 
miljöstörning som detta kan bidra till.   
 
Martin redovisade även ett förslag på ändrad tidplan avseende beslut gällande kraftigt modifierade 
vatten (KMV) för markavvattning. Vi planerar att ta beslut om eventuellt ändrad tidplan på det 
nationella delegationsmötet i september.  
 
Delegationen noterade informationen  

 
§ 12 Övrigt 
Lisbeth Schultze, tf landshövding, avtackades för väl utfört ordförandeskap. Som ny 
landshövding för Västra Götalands län och tillika ordförande för vattendelegationen Västerhavet 
distrikt har regeringen utsett Sten Tolgfors. Sten tillträder tjänsten som landshövding den 1 
september 2022.   
 
 
 
 

Justeras Justeras 
 
 
Lisbeth Schultze 

 
 
Roland Löfblad 

Ordförande 
 
 

Justerare 

Margreth Folcker 
Sekreterare 
 

Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter 
 

 
 


