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Protokoll nr 3 2022 
 
Vattendelegationen för Bottenhavets vattendistrikt 
 
Torsdag 25 augusti 2022, kl. 10.30–12.00 
 
Plats: Skypemöte 
 
Närvarande ledamöter Ej närvarande 

ledamöter 
Närvarande från 
Vattenmyndighetens kansli  
 

Berit Högman, ordförande Sara Nylund Joakim Kruse 
Elisabet Andersson Veronica Lauritzsen Chiquitita Kandel 
Anna Carlsson Bengt Blomqvist  Lisa Dahlén 
Jan Lahenkorva (del av mötet)  Olov Eriksson 
Catharina Ekelund  Andressa Dahlén 
Mats Bergmark  Åsa Tjäder 
Lennart Lindeström  Daniel Knutsson 
Johan Andersson  Anna Stjärne 
   

  Bendik Eithun Halgunset 
(Tröndelag fylkeskommune) 

   
 
 
Nr Ämne Innehåll 
1 Mötets öppnande samt 

genomgång och 
fastställande av 
dagordningen 
 

Ordförande Berit Högman hälsade välkommen och öppnade 
årets tredje delegationsmöte. Dagordningen godkändes efter 
tillägg av en beslutspunkt, punkt 4: Ny tidplan för KMV 
markavvattning. 
 

2 Föregående protokoll Protokollet från föregående möte, 15 juni 2022, lades till 
handlingarna. 
 

3 Beslut om 
Förvaltningsplan och 
Åtgärdsprogram 2022–
2027 för Bottenhavets 
vattendistrikt (B) 
 

Joakim Kruse gick igenom större ändringar gjorda i förslagen 
till förvaltningsplan och åtgärdsprogram efter utskicket till 
delegationen 2021-11-16 och fram till regeringens prövning, 
se Presentation 1. Efter att regeringen avslutade sin prövning 
i juni 2022 uppdaterades dokumenten med några nya 
formuleringar och beräkningar, se Bilaga 1.    
 
Förslag till beslut: Vattendelegationen för Bottenhavets 
vattendistrikt beslutar att fastställa förslagen till 
Förvaltningsplan och Åtgärdsprogram för Bottenhavets 
vattendistrikt 2022–2027 (dnr 537-11342-2021). 
 



 
Beslut: Vattendelegationen för Bottenhavets vattendistrikt 
beslutade att fastställa förslagen till Förvaltningsplan och 
Åtgärdsprogram för Bottenhavets vattendistrikt 2022–2027 
(dnr 537-11342-2021) utan ytterligare ändringar. 
 
Förslag till beslut: Vattendelegationen för Bottenhavets 
vattendistrikt beslutar att lämna till delegationens ordförande 
att besluta slutgiltigt om publicering av Förvaltningsplan och 
Åtgärdsprogram 
Beslut: Vattendelegationen beslutade enligt förslag att lämna 
till delegationens ordförande att besluta slutgiltigt om 
publicering av Förvaltningsplan och Åtgärdsprogram. 
 

4 Ny tidplan för KMV 
markavvattning (B) 

Joakim Kruse föredrog om tidplanen för fastställande av 
kraftigt modifierade vatten kopplade till markavvattning, se 
Presentation 2. Vattenmyndigheten bedömer att tidigare 
beslutad tidplan inte är genomförbar utan föreslår en justering 
där arbetet görs inom ramen för ordinarie förvaltningscykel 
2022–2027. 
 
Förslag till beslut: Vattendelegationen beslutar att arbetet 
med att utveckla åtgärder och bestämma miljökvalitetsnormer 
för vattenförekomster påverkade av markavvattning kopplat 
till jordbruk, inklusive att förklara vattenförekomster som 
kraftigt modifierade, genomförs under den ordinarie 
vattenförvaltningscykeln med beslut 2027.  
    
Beslut: Vattendelegationen beslutade enligt förslag att arbetet 
med att utveckla åtgärder och bestämma miljökvalitetsnormer 
för vattenförekomster påverkade av markavvattning kopplat 
till jordbruk, inklusive att förklara vattenförekomster som 
kraftigt modifierade, genomförs under den ordinarie 
vattenförvaltningscykeln med beslut 2027.  
  

5 Aktuella frågor (I) • Joakim Kruse informerade om att Vattenmyndigheten 
troligen kommer att behöva skjuta något på tidplanen 
för fördjupad översyn av vattenkraftspåverkade 
vattenförekomster i Dalälven. 
Vattenförekomstindelningen är klar men länsstyrelser 
och verksamhetsutövare arbetar vidare med 
modelleringar av flöden, produktionsförluster, 
miljöeffekter och liknande vilket kan användas som 
underlag i normprocessen. Det kan därför bli aktuellt 
med en senare samrådstid än tidigare planerat, och 
därmed också senare beslut. Kan komma att bli beslut 
hösten 2023 i stället för sommaren 2023. Frågan tas 
upp på delegationsmötet i oktober. 
 
 



Fråga: Går det att använda erfarenheter från tidigare 
prövningar? 
Svar: I nuläget prövas främst mindre vattendrag men 
prövningarna i Ljungan startar den 1 februari 2023 och 
kommer säkert ge underlag för fortsatt arbete. Vi 
försöker följa med i diskussionerna och bygga upp 
kunskap/erfarenhet i pågående processer. Aktuellt just 
nu med samråd kring miljökvalitetsnormer i 
Gullspångsälven i Västerhavet, och det arbetet har gett 
värdefull kunskap och erfarenhet till kommande 
översyn i Dalälven. Vi driver ett kontinuerligt 
utvecklingsarbete som bygger på tidigare gjorda 
erfarenheter, nya och förbättrade underlag samt 
erfarenheter från de samverkansprocesser och 
prövningar som sker enligt NAP. 
 

• Gällande kommande NAP-prövning av Sylsjön i 
Jämtland 2025 vore det önskvärt med en samkörning 
av motsvarande process, villkorsrevision, i nedströms 
liggande Neavassdraget på norska sidan. Bendik 
Eithun Halgunset poängterade dock att inget formellt 
beslut är taget i Norge än. Under några dagar vecka 35 
2022 kommer en norsk-svensk delegation, med 
deltagare från länsstyrelsen Jämtland, att besöka 
vattendraget.  

 
6 Mötet avslutas Ordförande Berit Högman avslutade mötet efter information 

om kommande möten: 
• 22 september – nationellt delegationsmöte i Kalmar. 

Vattenmyndigheten för Södra Östersjön arrangerar, 
• 19 oktober – delegationsmöte i Härnösand. 

 
 
 
 
Berit Högman   Fredrik Forsgren 
Ordförande                                                                  Sekreterare   


