
     
  

 

Bottenvikens vattendistrikt  - utmaningar framåt –  
tillsammans får vi saker att hända!  
  
                                                  
 
 
 

 

Vattenrådsdagarna 2017, 30-31 augusti i Luleå 
 
Vattenmyndigheten i Bottenviken bjuder, tillsammans 
med Länsstyrelsen i Norrbottens län och Länsstyrelsen i 
Västerbottens län in till två spännande dagar om vatten. 
Vi vänder oss i första hand till vattenråd, vattenpolitiker 
och referensgruppen men även andra intresserade är 
varmt välkomna.  

Fokus för dagarna är vatten i samhällsplaneringen och 
restaurering av vattendrag. Arbetet med ett hållbart 
nyttjande av våra vatten behöver ske från olika håll i 
samhället.  Det är bara tillsammans som vi kan göra 
skillnad. Vi vill under dessa dagar inspirera till 
engagemang  och ökad samverkan som leder till en ökad 
takt i åtgärdsarbetet på lokal nivå.   

Första dagen kommer fokus att vara på hur lokala och 
regionala aktörer arbetar utifrån det nya 
åtgärdsprogrammet. Vi kommer att få lyssna till goda 
exempel på genomförda fysiska åtgärder och hur de 
finansierats, hur miljökvalitetsnormer i samhälls-
planering fungerar i praktiken. Det kommer också 
finnas utrymme för att diskutera och utbyta 
erfarenheter. Vi avslutar dagen med en gemensam 
middag.  

Andra dagen börjar med att få höra om marknadsnyttan 
med att genomföra fiskeåtgärder.  

Resten av dagen spenderas utomhus. Två olika alternativ 
till studiebesök/exkursion erbjuds:  
Alternativ ett: Vatten i samhällsplaneringen - Luleå med 

omnejd 
Alternativ två: Restaurering och fysiska åtgärder i 

vattendrag - Råneåälven  

I anmälan finns det möjlighet att ange om det är några 
särskilda frågor eller områden som deltagaren vill 
diskutera.  

Datum:  Onsdagen den 30 augusti –  
Torsdagen den 31 augusti 2017   

Tid:  Onsdag 09:30 – 17:00,  
gemensam middag 19:00 

 Torsdag 8:30 – 16:00  
(studiebesök mellan 10-15) 

Plats:  Quality Hotel i Luleå  

Kostnad: Kostnaden för Vattenrådsdagarna 2017 är 300 
kr för dag 1, 400 kr för dag 1 och 2. Lunch, 
fika och middag ingår 

Logi:  Bokning och kostnad för logi står deltagarna 
själva för.  

Anmälan:  Senast tisdagen den 1 augusti via denna länk   

Ta med: Kläder efter väder och aktivitet, till exempel 
gummistövlar  
 

Eventuella frågor ställs till: Sophie Forsberg på 
vattenmyndigheten (sophie.forsberg@lansstyrelsen.se)  

 

 

Varmt välkomna! 

Lisa Lundstedt 

Vattenvårdsdirektör  
Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt  
 

 

 

   

https://www.nordicchoicehotels.se/quality/quality-hotel-lulea/?gclid=CKOkkIas-9MCFRPPsgodprcNYw
http://www.vattenmyndigheterna.se/sv/kalender/2017/sidor/170830-vattenradsdagarna-2017-lulea.aspx
mailto:sophie.forsberg@lansstyrelsen.se


     
  

Program 
Med reservation för ändringar 

Onsdag  30 augusti  
”Inspiration och verktyg”  

09:30 – 10:00 Registrering och fika  

Varmt välkomna! 
Lisa Lundstedt, vattenvårdsdirektör vid 
vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt hälsar 
välkomna och går igenom syftet med dessa dagar och 
vilka som är här.  

Nya åtgärdsprogrammet – så här arbetar vi med det 
Representanter från vattenråden, referensgruppen, 
vattenpolitikerna samt länsstyrelserna och 
vattenmyndigheten berättar hur de ser på sin roll och 
hur de arbetar med nya åtgärdsprogrammet.  

Miljökvalitetsnormer i samhällsplanering - så 
fungerar det i praktiken    
Hur kan vi hantera miljökvalitetsnormerna för vatten i 
samband med samhällsplanering? Goda exempel från 
distriktet presenteras.  

Lunch  

Öka takten i åtgärdsarbetet - exempel på 
genomförda åtgärder 
Goda exempel på åtgärder som genomförts och hur de 
har finansierats presenteras.  

Open space - hur arbetar vi med nya  
åtgärdsprogrammet?  
Här diskuterar vi och utbyter erfarenheter kring arbetet 
med nya åtgärdsprogrammet.  
Vilka ämnen vi utgår ifrån baseras på deltagarnas 
önskemål vid anmälan.   

17:00 Dagen summeras och avrundas  

19:00 Gemensam middag  
Quality Hotel  

0BTorsdagen 31 augusti  
”Ut i verkligheten”  

08:30 God morgon!  

Vad är fisken egentligen värd?  
Presentation av resultat från en studie som tittat på 
marknadsnyttan av genomförda fiskeåtgärder i Byske, 
Kalix och Torne älvars avrinningsområden  

10:00 Studiebesök/Exkursion inkl. lunch 

Alternativ ett: Vatten i samhällsplaneringen - Luleå med omnejd 
Vi kommer att fokusera på vattnet i samhället med 
koppling till kustvatten. Möjliga stopp är bland annat det 
stora muddringsprojekt ”Malmporten” som ska påbörjas i 
Sandöleden, ett av de modernaste reningsverken i Sverige - 
Gäddviks reningsverk, pågående VA-projekt i Luleå. 

Alternativ två: Restaurering och fysiska åtgärder i vattendrag - 
Råneåälven  
Gemensam bussresa längs Råneälvdal. Vi kommer att titta 
på goda och mindre goda exempel längs vägen bland annat  
vägtrummor och flottledrestaurering. Kanske hittar vi även 
en och annan flodpärlmussla.  

 15:00 Fika på Quality Hotel  

Vad händer framöver och summering av dagarna  
Vad tar vi med oss och vad händer framöver?   

16:00 Hemfärd  

 

 

 


