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Vattendelegationen för Bottenhavets vattendistrikt 
 
Onsdag den 9 december 2020, kl. 15.00–16.00 
 
 
 
Plats: Skypemöte 
 
 
Närvarande ledamöter Ej närvarande 

ledamöter 
Närvarande från 
vattenmyndighetens kansli  
 

Berit Högman, ordförande Jan Lahenkorva Joakim Kruse 
Elisabet Andersson  Oscar Ohlsson 
Johan Andersson  Lisa Dahlén 
Bengt Blomqvist  Fredrik Forsgren 
Catharina Ekelund  Chiquitita Kandel 
Mats Bergmark  Åsa Tjäder 
Lennart Lindeström  Daniel Knutsson 
Veronica Lauritzsen  Linnea Kronebrant 
Anna Carlsson  Madelen Rytterstam 
   
   

 
 
Nr Ämne Innehåll 
1 Mötets öppnande Ordförande Berit Högman hälsade välkommen och öppnade 

årets femte delegationsmöte, ett kortare specialmöte direkt 
efter det nationella delegationsmötet som hölls tidigare under 
dagen 9 december. 
 

2 Genomgång och 
fastställande av 
dagordningen, föregående 
protokoll 

Dagordningen godkändes. Föregående mötesprotokoll lades 
till handlingarna utan synpunkter.  

3 Ny medarbetare på 
kansliet (I) 

Åsa Tjäder som började på kansliet 1 november presenterade 
sig. Åsa har en bakgrund som ekonom/controller men har på 
senare tid sadlat om till biolog. Vattenkraft blir hennes 
specialgebit. Hennes tjänst sträcker sig för närvarande till 31 
augusti 2021. 
 

4 Reflektion kring  
det nationella 
delegationsmötet (D) 

De som medverkat i det nationella delegationsmötet tidigare 
under dagen delgav sina reflektioner och synpunkter på det 
mötet. Några ämnen som diskuterades: 



• Miljöövervakning ett stort skav, inte konstigt att 
Sverige får kritik. 

• Undantag för saltvatteninträngning i 
dricksvattentäkter låter som en kortsiktig lösning, 
man borde kanske hitta andra lösningar. 

• Olyckligt att HaV:s vägledning går ut på remiss under 
jul- och nyårshelgen då många är långlediga. 

• Vad händer om miljökvalitetsnormer behöver ändras 
under pågående prövning? Läget lite oklart, dialog 
med domstolarna önskvärt.  

• Liksom miljöövervakningen saknas det resurser på 
länsstyrelserna för inventering av kulturmiljöer. 

• Medskick inför framtiden: viktigt att undvika polemik 
och att låsa sig i uppfattningar. Beslut tas utifrån 
befintligt underlag och det är bäst om alla är med på 
tåget. 

5 Information om aktuella 
frågor (I) 

• Joakim Kruse föredrog om Ljunganprojektets 
framåtskridande. Projektet vill testa olika metoder för 
avvägningar men frågan är om tid och resurser räcker. 
Länsstyrelser har börjat dra i handbromsen. 

• Joakim Kruse informerade om planen för vinterns 
samrådsmöten, både nationellt och på distriktsnivå, se 
presentation 1. 

 
6 Kommande möten (I) 

 
Delegationsmöten 2021: 

• Onsdag 17 februari (beslut om samråd KMV/MKN 
för vattenkraftspåverkade vatten) 

• Torsdag 17 juni (beslut om hantering av 
samrådssynpunkter) 

• Onsdag 20 oktober (förberedande inför besluten i 
december, genomgång av beslutsdokument) 
NATIONELLT 

• Torsdag 2 december (beslutsmöte med marginal inför 
stoppdatum 22 december om det skulle uppstå stora 
frågor).  

 
Kansliet lägger in mötena i Outlook som ”Save the date”.  

 
7 Avslut Ordförande Berit Högman avslutade mötet och passade på att 

tacka för i år och önska alla en god jul. 
 


