


Föredragets innehåll:



Varför bry sig som lokala 
intressen?

Det finns många sätta 
att illustrera att vi 
faktiskt har 
vattenproblem lokalt.

Kartan visar de 201 av 
287 sjöar som är tydligt 
sänkta inom Rickleån. 
Grovt uppskattat ca 
10 000 hektar sänkt 
sjöyta, motsvarande 60 
miljoner m3 vatten. Eller 
lika mycket vatten som i 
Göksjön (som är 
Rickleåns näst största sjö 
som är 1100 hektar stor 
och har ett medeldjup på 
5,5 meter)   



Varför bry sig som lokala 
intressen?

Det som är bra på ett 
sätt kan vara dåligt på ett 
annat sätt: Diken är t.ex. 
bra ur vissa perspektiv, 
men bidrar till att allt 
vatten avrinner snabbt så 
att översvämningarna blir 
kraftigare. Frågan är hur 
dikenas negativa effekt 
ska balanseras mot 
deras positiva effekt. 

Viktiga svar på den 
frågan finns att hämta på 
lokal nivå  



Varför bry sig som lokala 
intressen?

Varje landskap är unikt, 
och potentialen för 
förbättringar kan vara 
stor. När ekosystem ska 
repareras är den lokala 
ekologiska kunskapen 
därför central. 



Varför bry sig som lokala 
intressen?

Ett annat svar på den 
frågan är att 
vattendirektivet 
föreskriver just det. 



Vattenrådets metod: 

Sedan 2008 har vi med 
hjälp av ett stort lokalt 
engagemang från 
kommuner, företag och 
organisationer +ett  litet 
driftsbidrag från 
vattenmydigheten, sett 
till att det skapats ett stor 
antal träffar, exkursioner, 
seminarier och 
dialogmöten där olika 
vattenintressen och 
aktörer kan träffas och 
prata med varandra. 

Kontaktpersonens roll 
har inte minst varit att 
bidra till att samordna 
aktörer och projekt och 
sammanställa den lokala 
kunskap som finns och 
kommer fram.  



Exempel på 
vattenrådsarbete kopplat 
till Rickleån: 

Långt före NAP:en 
fördes det dialoger om 
vägen mot god ekologisk 
status i Rickleån 



Exempel på 
vattenrådsarbete kopplat 
till Rickleån: 

Formulering av projekt, 
efter dialog med lokala 
intressen.



Inbjudan till Vattenrådets 
Rickleå-exkursion år 
2016. 

Exkursionen var 
uppskattad och lyckad, 
och bidrog till att 
inspirera formuleringen 
av Samverkansprojekt
Rickleån.  



Bilder från Vattenrådets 
Rickleå-exkursion år 
2016. 



Vattenrådet gick in som 
partner i Samverkansprojekt 
Rickleån 



Rickleån ligger i mitten 
av Mellanbygden. 

Stjärnor och punkter = 
platser för antingen 
visionsmöten/stormöten 
eller andra typer av 
dialogmöten.

UMEÅ

SKELLEFTEÅ



Medverkan på den 
största festivalen 
inom Rickleåns 
avrinningsområde 
(Grunkor och 
Mojänger)















































På vattenrådets hemsida 
samlas länkar till rapporter 
och annat som rör Rickleån
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