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Besöksadress: Drottninggatan 45, Linköping  Postadress: Linköpings kommun, 581 81 Linköping  Telefon kundtjänst : 013-20 64 00   

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Minnesanteckningar  
Yngve Blomberg 2022-01-19 

 
 

Styrelsemöte för Stångåns vattenråd  

Tid: onsdag den 19 januari 2022 kl. 16.00 – ca 18.15  
Plats: Google Meet 
Närvarande: Håkan Lundberg, Yngve Blomberg, Jakob Bergengren, Stefan 
Westerberg, Martin Sundström, Lena Fältros, Christer Afzelius, Göran Lindgren och 
Pär-Anders Olovsson.  
 
 
§1  Dagordningen fastställdes 
 
 
§2 Val av sekreterare 

Yngve Blomberg för minnesanteckningar.   
 
 
§3 Genomgång av föregående protokoll  
 Minnesanteckningarna från styrelsemötet 28/9-21 gås igenom. 

Uppföljning av fältexkursionen (uppvandring till lekbottnar) och från 
stormötet. Bra arrangemang och intressant föreläsning av Reinhold 
Castensson på stormötet. 

 
 
§4 Fältexkursion till Nimmern genomförs fre. 20/5 2022 

Tema övergödda sjöar, provfiske, utfiskning, åtgärder för bättre 
vattenkvalitet. Jämförelse med Björkern och Krön. Guidning  
och visning av sjön och genomförda/planerade åtgärder på ca 2-3 
platser kring sjön. Medverkande från Nimmerns FVOF, länsstyrelsen 
och gärna Hushållningssällskapet. Buss från Linköping 09.00 – åter 
16.00. Heldag i fält. På plats vid Nimmern ca 10-15. Lunch och fika i 
fält. En projektgrupp bestående av Yngve (sammankallande), Bo L, Jan 
G (Nimmern) och Håkan L förbereder exkursionen. Berörda FVOF och 
andra som säljer fiskekort kan nås via i-Fiske. Vattenrådet har erhållit 
ett extra bidrag från Vattenmyndigheten på 12 000 kr för busskostnader 
och lunch.  
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§5 Öppet möte genomförs i oktober 2022 (v.42) 

Det öppna mötet genomförs till hösten. Datum: 19/10. Plats: Leoparden 
i Kisa? Förslag till innehåll för årets öppna möte: Tobias Borger, Lst 
Kalmar, HaV: (utsättning av fisk, hur vi använder vatten, 
artsammansättning, fiske/friluftsliv mer faunafrågor). Vilka åtgärder 
kan vi göra med tanke på artsammansättning? Genomförda 
restaureringsåtgärder. Vad händer i havet med de åtgärder som görs? 
Uttorkningseffekter dammar. Botorpsströmmen. Linnéa Carlsson: 
Invasiva arter – vattenpest, vandrarmussla mm. Även göra klart 
presentationen från Maria Gustafsson – uppföljning av 
miljöparametrar. Andra förslag: Jfr sjö Mycklaflon (höglandet): 
Qvaggamussla. Friluftsliv. Båtmotorer (miljöfrågor), skrotningspremier 
för 2-taktsmotorer? . Jfr Sommen (VR) – genomförde inventering 
båtmotorer ca 2011-12– förvånansvärt många 4-taktsmotorer. 
Subventionerade Alkylatbensinen. 
Projektgrupp: Håkan, Jakob, Stefan och Martin planerar och bokar. 
 
 

§6  Ekonomi 
Årligt bidrag från vattenmyndigheten: 42 000 kr. Budgeten 
redovisades. Ser bra ut, detaljer återstår dock.  

 
 
§7  Styrelselistan 2022 

Styrelselistan och kontaktuppgifter gicks igenom och uppdaterades. 
Lena Fältros går in som representant för Kinda kanal AB.  

 
§8  Rapporter från arbetsgrupperna 

Syftet är bl.a. att vi ska få en uppfattning om hur arbetet går i 
arbetsgrupperna och diskutera vilken hjälp och stöd som behövs. Vilka 
projekt pågår/kan sättas igång? Vi utgår från vattenvårdsprogrammet.  

 
Vimmerby 
Gjort en övergödningsutredning för Krön som är ett bra underlag för en 
åtgärdsplan. Fiskinventering är genomförd i Krön. Kommit igång med 
möten och tittar över åtgärdslistan. Stöd och support från Lst har legat 
nere ett tag men de räknar med att det blir bättre igen när handläggare 
kommit tillbaka.   
 
Kindasjöarna  
Legat lågt med möten under coronaperioden. Projekt med utfiskning 
och åtgärder för minskat näringsläckage till Nimmern har genomförts 
med lyckade resultat hittills (Nimmerns FVO). Björkerns FVO har 
genomfört provfiske och analys av miljögifter i fisk. Stor mängd arter 
samt ett imponerande bestånd av abborre. Föreslås att Bo lindborg får 
redovisa det vid nästa styrelsemöte. Kinda kommun arbetar med en 
VA-plan som beräknas vara klar hösten 2022. 
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Miljöavdelningen gör fortlöpande inventering av enskilda avlopp med 
efterföljande krav på åtgärder.  
 
Stora sjöarna 
De har tagit fram en plan för fisk- och musselinventering och hoppas på 
att kunna gå vidare med detta. Diskussioner om bildande av 
fiskevårdsområde men svårt att komma vidare. 
När det gäller Drillaån så har Tekniska verken förslag på åtgärder för 
fiskvandring men möte med en lokala föreningen har senarelagts på 
grund av corona.  
 
Stångågruppen 
Viktig grupp där Lst, kommun och Tekniska verken diskuterar 
vattenfrågor. Läkemedelsprovtagningen med stöd av medel från 
Naturvårdsverket är gjord men rapporten är inte riktigt klar. Kommer 
återkomma om det. Dagvattenanläggning i Jakobsdal är anlagd. 
Kompletteringsåtgärder blir klara i maj. Stärkt upp dagvattenarbetet. 
Inventerar var insatser gör störst nytta. Finns problem med PFAS.  
Man har ökat ålutsättningarna och jobbar med att komma till rätta med 
vandringshinder. Ålyngelfällor kommer att sättas ut.  
Omlöpet: Första året gick mycket Asp upp, större flöde andra året 
vilket kanske gjorde att färre utnyttjade omlöpet. Konstaterar att stora 
mängder fisk passerar. 
Jakob poängterar att vattenkraftproduktion går att kombinera med 
omlöp. 
Frågan om faunapassager kommer upp i omprövningen av vattenkraft. 
Projektet Kunskapsunderlag Vatten ÖP 2025 bedrivs för att samla 
kunskap inför ny ÖP. Inventering av fladdermöss har gjorts och visar 
på rika förekomster vid Stångåns nedre lopp. 
 

§9  Presentation av provfisket i Björkern 
  Utgick, kommer att presenteras vid ett senare tillfälle. 

§10  Presentation av åtgärdsplanen för Krön 
  Utifrån den inventering som gjorts av bl a övergödningsproblematik 
  så konstaterar man att det finns ett 50-tal åtgärdspunkter. Ett bra 
            underlag för en åtgärdsplan framåt. Materialet kommer att läggas in 
             på hemsidan  
            Förslagsvis redovisas materialet på stormötet. 

§11  Stadgeändring 
  Stångåns vattenråds stadgar behöver justeras för att medge att det 
  öppna mötet kan hållas på hösten. Beslut togs om att föreslå stormötet 
  tidpunkten för stormötet ändras till “senast den 30 november”. 

 
§12  Uppdatering av åtgärdstabell i lokalt vattenvårdsprogram 
  Det har gått några år sedan vårt lokala vattenvårdsprogram togs fram.  
  Det finns behov av att uppdatera åtgärdstabellen. Beslut togs att 
   arbetsgrupperna får i uppdrag att ta se över åtgärdspunkterna och 
  presentera uppdateringsförslag till styrelsemötet i september. 
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§13  Hemsidan för Stångåns vattenråd 
  Vår hemsida stangansvattenrad.se/. Påminnelse till webbredaktörerna  

 Håkan, Yngve, Björn + Stefan samt Christer hålla hemsidan 
 uppdaterad och aktuell.  

 
§14  Kurs- och konferens 

Aktuella konferenser etc.: Vattendagarna 2022. Samverkan med 
Karlstad Universitet. Tylösand. Mer info kommer att läggas ut på 
Sveriges förening för limnologis hemsida, http://limnologerna.org/. Det 
bör undersökas om sådana kurser kan mailas ut som 
kalenderbokningar?  
Vattenrådens dag i vår i Linköping, arrangeras av Lst. 
Håkan skickar ut info när det blir aktuellt.  

 
§15  Övriga frågor 

Jakob informerar om att projektet med att släppa vatten i den gamla 
åfåran vid Hovetorps kraftverk mött kraftigt motstånd och projektet 
ligger därför på is. 

 
§16  Nästa styrelsemöte 

Ons. 21/9-22 kl. 16.00 – 18.30, förhoppningsvis live i Kisa. Lokal: 
Sammanträdesrum Ängen, kommunkontoret i Kisa.  Ett förberedande 
AU-möte hålls 26/8, 09.00-ca 11.30 i Kisa.  


