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Gävleborgs havs- och sötvattengrupp 



Inledningsvis kan sägas att syftet 
med Gävleborgs havs- och 
sötvattengrupp bestäms av dess 
medlemmar. Naturskyddsföreningen 
är en demokratisk  förening  och 
därmed ska allt som görs inom ramen 
för denna också vara demokratiskt. 
Med det sagt ges här likväl några 
förslag till syfte liksom en kort 
bakgrund. 
 
Våra vatten är hotade på många sätt, 
våra våtmarker har dikats ur, 
vattendrag har rätats och dämts upp 
och Östersjön lider av övergödning 
med algblomningar och bottendöd. 
Även om hoten skiljer sig något 
mellan havs- och sötvattenekosystem 
hör allt vatten ihop. Eftersom 
Gävleborgs län också innefattar en 
hel del kustområden blir det därför 
naturligt att inkludera även 
havsfrågor i gruppen.  
 
 
 
 

Syftet med arbetsgruppen skulle 
kunna vara att kraftsamla kring 
havs- och sötvattensfrågor på det 
regionala planet och att hjälpas åt 
med att skriva remissvar, verka 
mot strandskyddsdispenser, 
torvbrytning, vattenkraft osv.  
 
Det enda som ska krävas för att 
vara med i 
arbetsgruppen/nätverket är att en 
delar Naturskyddsföreningens 
grundläggande värderingar 
(förslagsvis är medlem) och att en 
tycker att det är roligt och 
intressant med havs- och 
sötvattensfrågor. Bara genom att 
vara med i gruppen visar en att en 
tycker att våra vatten är viktiga. 
Sedan är det upp till var och en 
hur mycket en vill engagera sig. 

 
 
 
 

Bakgrund och syftet med havs- och sötvattengruppen 
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Våra vackra vatten – hur kan vi göra dem friskare och rikare? 
Kretskonferens med tema vatten söndagen den 25 november i Bollnäs 

 
Konferensen kommer att innehålla föreläsningar om vattenkraft och miljöeffekter, våtmarker, fiske, 
praktiska lokala återställnings- och våtmarksprojekt m.m. Tips på vad man kan göra för att gynna 
vattenmiljö och biologisk mångfald i sitt lokala vatten. Nystart av vattengrupp i Gävleborg. 
 
 Föreläsare:  
 Christer Borg, Älvräddarna 
 Kalle Gullberg, länsfiskeexpert Länsstyrelsen Gävleborg  
 Andreas Skarmyr, Naturskyddsföreningen: Tid för våtmark 
 Mia Svedäng, Naturskyddsföreningen: Viva Vatten 
 
 Plats: Bollnäs Folkhögskola 
 
 Kostnadsfritt! 
Anmälan senast 14 nov via http://alturl.com/5j4oj eller 070-273 91 55 
 
Detaljerat program medföljer separat med nyhetsbrevet! 

 
 
 
 
 

Välkommen till kretskonferens med tema vatten! 

Anmäl dig redan idag och bjud in flera! 
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Vattenråd i Gävleborgs län – 
En del av Bottenhavets vattendistrikt 

Var kommer begrepp såsom 
vattenförekomster, vattenvårdsområden, 
vattenvårdsförbund, vattendistrikt etc. 
ifrån? Möjligtvis har några av dem 
använts tidigare, men den främsta 
förklaringen till deras framväxt är 
Sveriges implementering av EU:s 
vattendirektiv. Som en del i arbetet med 
detta inrättades fem olika 
vattenmyndigheter knutna till fem olika 
länsstyrelser, vilka tillsammans täcker in 
Sveriges alla vattenförekomster. Varje 
myndighet tilldelades sedan ett 
vattendistrikt varav Gävleborgs län 
tillhör Bottenhavets vattendistrikt 
tillsammans med Västernorrlands och 
Västerbottens län. Vad som anses vara en 
vattenförekomst eller bara ett övrigt 
vatten såsom det kallas är en fråga för 
sig.  

 
Det som däremot kan vara väldigt 
intressant för oss som vill påverka 
kvaliteten på våra vatten är de 
vattenråd som har bildats till följd av 
den nya vattenförvaltningen. Inom 
Gävleborgs län tycks det finnas fyra 
olika vattenråd som en skulle kunna 
gå med i som representant för 
Naturskyddsföreningen: 
* Dalälvens vattenråd 
* Gästriklands vattenråd 
* Ljungans vattenråd  
* Ljusnans och Hälsinglands skogs- 
och kustvattenråd  
* Ljusnans och Voxnans 
vattenvårdsförbund 
Läs mer om vattenvårdsförbunden via: 
https://www.vattenorganisationer.se/
bottenhavet/ 

Recipientkontroll av vegetationsklädda havsbottnar i södra Hälsinglands kustvatten år 2016   
Fotografiet är hämtat från Ljusnans och Voxnans vattenvårdsförbunds hemsida. 

Citat från vattenmyndigheternas 
hemsida: 
 
”Vattenråd är […]ett forum där alla inom ett 
avrinningsområde aktivt kan delta för att 
påverka vattenförvaltningens inriktning.” 
 
”Ett viktigt grundkrav på vattenråd är att alla 
som berörs av vattnet ska få möjlighet att 
delta. Vattenrådets sammansättning ska 
spegla de lokala förutsättningarna och 
vattenområdets karaktär och kan bestå av 
företrädare för kommuner, jord- och 
skogsbruk, industri, rekreationsintressen, 
kraftintressen, ideella organisationer med 
flera. Alla behöver inte delta lika mycket i 
samtliga diskussioner utan man kan vara 
olika berörd i olika frågor och kanske väljer 
att engagera sig extra där man kan bidra lite 
mer.” 
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/vatt
endistrikt-sverige/bottenhavet/vattenrad-
bottenhavet/Sidor/default.aspx  
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Vattenrelaterade tips! 
Länets 
fiskevårdsförbund 
I sökande efter information 
om de 
vattenvårdsförbund/vattenrå
d som ingår i vårt län dök en 
intressant sammanställning 
av länets fiskevårdsförbund 
upp. Det visar sig att länet 
innefattar hela 52 st. 
fiskevårdsförbund. I 
sammanställningen återfinns 
samtliga av dessa uppdelade 
kommunvis liksom 
grundläggande information 
om fiskeregler. För den som 
är intresserad finns 
sammanställningen att 
hämta hem via:  
 
https://www.lansstyrelsen.se
/download/18.6ae61000163
6c9c68e535049/152948685
6474/Fiska_i_Gavleborg_w
ebbversion.pdf 

Gratis föreläsning ”Kan 
man laga en trasig älv?” 
14 november kl.18.30-
20.30 i Naturum 
Färnebofjärdens hörsal 
i Gysinge 
”Länsfiskekonsulent Kalle 
Gullberg presenterar de 
senaste nyheterna om 
fiskarna i nedre Dalälven 
samt berättar om den 
restaurering av älven som 
pågår vid Gysinge. Vad är 
syftet med grävmaskinernas 
”framfart” i forsarna? Nya 
fiskundersökningar ger nya 
fakta och pusselbitar om 
fisken i Nedre Dalälven. 
Denna kväll kan du ställa 
frågor och har chans att 
göra din röst hörd.” 

Den okända laxdöden 
Sveriges radios program 
Kaliber har nyligen sänt ett 
intressant reportage om den 
okända laxdöden: 
”Vad är det som händer med 
laxen i våra älvar och åar? 
Som plötsligt blir sjuka och 
dör. Från Torne älv i norr till 
Mörrumsån i söder. Så här 
har det varit i några år. Och 
det slår hårt mot fiskbestånd 
och påverkar näringslivet. ” 
Det går fortfarande att lyssna 
på hela reportaget via 
följande länk: 
 
https://sverigesradio.se/sida
/artikel.aspx?programid=131
6&artikel=7072258 

Restaurering av Dalälvens forssträckor i Gysinge 
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Tips och önskemål 

– Hjälp till att 

utforma detta 

nyhetsbrev 

I vår havs- och 
sötvattengrupp finns det 
redan nu många med olika 
kompetenser och 
erfarenheter och dessa får ni 
gärna dela med er av. Ni 
kanske även hör eller läser 
något som skulle kunna vara 
av intresse för fler i denna 
grupp. Tveka därför inte att 
höra av er till mig med tips 
och idéer (och gärna fina 
fotografier som kan 
användas till nyhetsbrevet 
eller annan marknadsföring 
av vår grupp). 
Jenny Olsson 
Mattövägen 31 
810 21 Gysinge 

Kalendarium 

14 november Kan man laga 
en trasig älv? Kl.18.30-20.30 
Naturum Färnebofjärdens 
hörsal i Gysinge 
 

20-21 november SFL 
(Svenska Föreningen för 
Limnologi) anordnar 
Vattendagarna 2018 i 
Stockholm. OBS! 3 800 kr i 
registreringsavgift för båda 
dagarna! Läs mer på: 
http://limnologerna.org/?pa
ge_id=10 
 

25 november Kretskonferens 
tema vatten ”Våra vackra 
vatten – Hur gör vi dem 
friskare och rikare” kl.10-16 
Bollnäs folkhögskola 
 

19 januari kl.11-15 
Naturskyddsföreningen 
Gävleborg har styrelsemöte i 
Studiefrämjandets lokaler i 
Hudiksvall 

Naturskyddsföreningen på 
riksnivå jobbar med vatten 
på många plan. En ny och 
välkommen satsning är 
projektet ”Viva vatten”, vilket 
är inriktat på hur 
allmänheten kan verka för 
sina lokala vatten. Det har 
inom projektet arbetats fram 
flera handfasta råd för hur en 
praktiskt skall gå tillväga 
med allt från att kratta alger 
till att plantera träd intill 
bäckar. Läs mer på: 
https://www.naturskyddsfor
eningen.se/vad-vi-
gor/hav/viva-vatten 

Viva vatten 

 

jenny.olsson@naturskyddsforeningen.se 

Mobil: 070-292 16 36 
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