
 

 

Verksamhetsplan 2022–2023 
 
 
 

VERKSAMHETSPLAN 2022–2023 

Hjälmarens Vattenvårdsförbund 
 
 

 
 

Foto: Katrinelund, Benny Karlsson 2020 
 
 
 
 
 



 

 
                                   Verksamhetsplan 2022–2023 

 
 

2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hjälmarens Vattenvårdsförbund 
Verksamhetsplan 2022–2023 
Fastställt av årsmötet den 23 maj 2022 
  



 

 
                                   Verksamhetsplan 2022–2023 

 
 

3 

 

Inledning 
 

Vattenvårdsförbundets syfte och verksamhet 
Hjälmarens Vattenvårdsförbund (HJVVF) är ett förbund med medlemmar från kommuner, 
näringsliv, föreningar och övriga intressenter. Förbundets syfte och viktigaste mål är att 
skydda vårt gemensamma vatten och genom att engagera oss i olika frågor inom 
vattenområdet öka medvetenheten och kunskapen om vattnet i vårt avrinningsområde.  
 
Sedan 1967 har det inom avrinningsområdet bedrivits samordnad recipientprovtagning. År 
2011 startades ett vattenråd inom Hjälmarens och Eskilstunaåns avrinningsområde och en 
vattensamordnare anställdes på heltid. 
 
Vattenrådets huvudsakliga syfte är att verka för god vattenvård inom avrinningsområdet, 
tillvarata medlemmarnas intressen och inom ramen för förbundets resurser hjälpa 
medlemmarna med vattenvårdande verksamhet.  
 
Förbundet ska dessutom hålla medlemmarna informerade om händelser och förhållanden 
inom avrinningsområdet som kan vara av intresse för medlemmarna. Förbundet kan utföra 
finansierade vattenvårdsåtgärder, vattenplanering med mera på medlemmars uppdrag. 
 
Om förbundet finner det lämpligt kan ett vattenvårdspris delas ut årligen till den/de som 
främjar vattenvården genom nytänkande och initiativkraft inom avrinningsområdet.  
 
Verksamhetsplanen fastställs av årsmötet. Denna plan sträcker sig från årsmötet 2022 till 
årsmötet 2023 men den innehåller även framtida projekt för verksamheten på längre sikt. 
 

Organisation 
 

Styrelse 
Styrelsen är förbundets verkställande och förvaltande organ och består av nio ordinarie 
ledamöter och nio ersättare samt två adjungerade från Länsstyrelsen i Örebro och 
Länsstyrelsen i Sörmland.  
 
Styrelsens sammansättning bör successivt växla och i möjligaste mån representera de 
intressekategorier som ingår i förbundet.  
För närvarande består styrelsen av (ordinarie, ersättare samt adjungerade): 
 
– nio representanter för kommunerna 
– två representanter för Region Örebro län 
– två representanter för näringslivet 
– två representanter för sjösänkningsföretag 
– två representanter för jordbrukets intressesammanslutningar 
– en representant från fiskerinäringen 
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– Två adjungerade representanter för Länsstyrelsen i Sörmland respektive Länsstyrelsen i 
Örebro.  
 
Styrelsen sammanträder 4–6 gånger per år. 
 

Kansli 
Mia Andersson är heltidsanställd verksamhetsansvarig och ansvarar för det administrativa 
inom förbundet. Sedan april 2019 finns en projektanställd LEVA- samordnare, Anna Eklund, 
som arbetar som LEVA-åtgärdsamordnare. Projekt LEVA-Blackstaån avslutades december 
2021 men har övergått till projekt LEVA-Hjälmaren fram till december 2022. En önskan är att 
projektet LEVA-Hjälmaren ska beviljas ytterligare LOVA-medel för 2023–2024.  
 

Valberedningen 
Valberedningen består av tre representanter från kommun, näringsliv och 
intresseorganisation. 
 

Aktiviteter under hösten 2022 och våren 2023 
 

Arbetsgrupper/samverkan 
Arbetsgruppernas huvudsyfte är att arbeta och utreda förutsättningar för åtgärder som 
syftar till att nå en bättre vattenkvalitet inom de olika delavrinningsområdena. En 
arbetsgrupp kan bildas när ett behov identifierats. Grupper kan startas utifrån idéer från de 
nätverk som vi deltar i eller att medlemmarna själva väcker frågan. Förbundet är med i 
arbetsgrupper kring olika projekt. För närvarande bedrivs arbetet i följande arbetsgrupper:  
 

 

• LIFE IP Rich Waters är ett stort EU-projekt. Hjälmarens Vattenvårdsförbund deltar 
som en part i action C11 (övergödning), action C12 (Öljaren) och C18 (miljögifter). 
Projektet fortlöper fram till år 2024.  
 

• I en arbetsgrupp samarbetar Hjälmarens Vattenvårdsförbund, Länsstyrelsen i Örebro 
län, Västmanlands län och Sörmlands län för att genomföra inventering av fågel i 
Hjälmaren.  
 

• Samverkan med berörda myndigheter, universitet, verksamheter och Hjälmarens 
Vattenvårdsförbund angående påverkan och provtagning runt Kvarntorp.  

 

• Länssamordningsgrupper finns numera i både Örebro län och Sörmlands län och vi 
träffas regelbundet och utbyter information. 

 

• Genom LEVA-Hjälmaren projektet, kommer samverkan med kommuner stärkas. 
 

• Besök hos medlemmar under verksamhetsåret bör uppgå till fyra besök. 
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• Förbundet deltar i medlemmars årsmöten.  
  

• Delaktig i fiskerådet som arbetar för en fiskeförvaltning i Mälaren och Hjälmaren. 
 

• Samverkansgrupper med andra vattenvårdsförbund. Ett informellt kontaktnät har 
skapats mellan några av vattenorganisationerna Mellansverige.  

 

• Hjälmardagen, seminarier och vattendragsvandringar genomförs för att höja 
kunskapsnivån hos våra medlemmar. 

 

• Svartågruppen är en grupp där Länsstyrelsen i Örebro län, kommuner och LRF är 
med och diskuterar åtgärder och planerade åtgärder längs Svartån.  

 
 

• Förbundet ska sträva efter att stötta och hjälpa lokala föreningar och 
samverkansgrupper att bilda lokala vattenråd om de så önskar. Om man inte bildar 
lokala vattenråd kan arbetsgrupper bildas kring olika aktuella frågor i 
delavrinningsområdena.  

 

• Hålla förbundets medlemmar uppdaterade om vad som sker inom 
vattenförvaltningen och delta på de seminarier och träffar som anordnas. Vid behov 
kommer möten mellan förbundet och representanter från vattenförvaltningen att 
anordnas. 

 
Nya arbetsgrupper och aktiviteter kan tillkomma och befintliga kan nedprioriteras under 
året. 
 

Recipientkontrollprogrammet - kontinuerlig provtagning 
 
Hjälmarens vattenvårdsförbund administrerar den samordnade recipientprovtagningen i 
Eskilstunaåns avrinningsområde.  
 
Idag provtas vattenkemi, bottenfauna och växtplankton på 33 platser i vattendrag och på 
elva platser i sjöar runt om i avrinningsområdet. Resultatet fyller en viktig funktion i 
medlemmarnas rapportering till tillsynsmyndigheten samt som miljöövervakning av vattnets 
status. Förbundet har under året upphandlat en ny provtagningsperiod för 
recipientkontrollen. Kontrollprogrammet har även uppdaterats med några mindre 
förändringar. Medins kommer att fortsätta utföra recipientkontrollen i Eskilstunaåns 
avrinningsområde från 2022–2025 samt option för 2026–2027. SLU är nationell datavärd för 
sötvattenövervakningen som tidigare.  
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Aktiviteter eller projekt som är pågående eller planeras att 
genomföras under verksamhetsåret 
 

Tandlaån 
Följa upp med kommunen. Vi kan erbjuda samarbete mellan förbundet, kommunen samt LRF 

 

LIFE IP Rich Waters 
Förbundet kommer fortsätta delta i LIFE IP Rich Waters. De actions vi är delaktiga i är C11 
(interngödning), C12 (Öljaren) och C18 (miljögifter). I de olika actions genomförs olika möten 
under året, för kunskapsutbyten och samverkan. I länken nedan kan ni läsa mer om Life IP  
 
Rich Waters: 
http://extra.lansstyrelsen.se/lifeiprichwaters/sv/Pages/default.aspx 
 
Förbundet planerar att genomföra en genomgång av Life-projekten till styrelsen samt ha LIFE som 
tema på Hjälmardagen hösten 2022.  
 

Inventering av fågel 
Under år 2022 kommer en större sammanställning genomföras av resultaten av                                                                
inventeringarna av fågel i Hjälmaren, finansieringen kommer från Länsstyrelsen i 
Södermanland, Västmanland och Örebro län.  
 

Hjälmarprojektet  
Hjälmarprojektet har utvecklats till ett paraplyprojekt som kommer fokusera på uppströmsarbete. Ett 
stort arbete är att minska den externa tillförseln av näringsämnen till Hjälmaren. Arbetet kommer 
leda till nära samarbeten med de tio kommunerna som har sin avrinning till Hjälmaren.  
 

LEVA - Hjälmaren 
I januari 2022 startade LEVA-Hjälmaren som ska fokusera på hela Eskilstunaåns 
avrinningsområde. I LEVA-Hjälmaren kommer Anna Eklund arbeta som åtgärdssamordnare. 
Anna kommer även fortsätta driva arbetet i Blackstaån men dock i mindre skala än tidigare. 
Projektet finansieras via LOVA-medel från länsstyrelsen. Arbetet bedrivs i en lokal process 
tillsammans med LRF:s lokalavdelningar, kommuner och lantbrukare och boende i de 10 
kommunerna.  Tillsammans kan vi bygga kunskap och identifierar hinder som står i vägen för 
ett fortsatt gott vattenarbete. Genom möten och diskussioner kommer det kunna skapas 
bättre förutsättningar för åtgärdsgenomförande. Ny ansökan om medel har lämnats in för en 
förlängning av projektet för 2023–2024. 
 

• En studieresa för styrelsen samt medlemmar med LEVA-samordnare och titta på goda 
exempel på genomförda vattenåtgärder i LEVA områden. 
 

http://extra.lansstyrelsen.se/lifeiprichwaters/sv/Pages/default.aspx


 

 
                                   Verksamhetsplan 2022–2023 

 
 

7 

 

• Kalkfilterdikeskampanj 2022 
Kalkdiken film (kampanj broschyr 2 fältvandringar lantbrukare på Brunnby 
lantbrukardagar 6–7 juli 2022. 

 

• Gräva våtmarksutbildning 
Erbjuda ytterligare grävutbildning under hösten 2022 

 

• LEVA-Blackstaån 

- Överenskommet arbetssätt Blackstaån (2019–2023)  
Det har tidigare genomförts vattenprovtagningar i Blackstaån och dess tillflöde. 
Underlaget behövs för att kunna sätta in åtgärder där de bäst behövs. En inventering 
har gjorts av lämpliga lägen för vattenåtgärder samt en upphandling av expertstöd till 
markägare med utpekade lägen. Ett av de utpekade områden är en 25 ha våtmark. I 
projektet genomförs nu en utredning om det är möjligt och vad som krävs för att få 

våtmarken på platsen.  
 

- LEVA 10 förstudier, vattenfördröjning i skog  
Välja ut ett eller flera av de utpekade lägena och söka medel för genomförande. 
 

 

Vattendragsvandring 
Ett aktivt arbete med medlemskontakter skapar ett större engagemang för vattenfrågor och 
vattendragsvandringar har visat sig ge ett bra resultat. Om medlemsintresse finns så 
anordnas minst en vattendragsvandring. Förbundet planerar att göra en 
vattendragsvandring runt Kvarntorp under året samt under Brunnbydagarna den 6–7 juli 
2022, genomföra en vattendragsvandring i samarbete med andra LEVA-samordnare. 
 

Främmande arter 
Arbetet med främmande arter följs fortlöpande.  
 

Hjälmardagen  
Hjälmardagen är uppskattad och välbesökt av våra medlemmar. Årets tema kommer handla 
om goda exempel ur det stora EU projektet LIFE IP Rich Waters.  
 

Kommunikation 
 

Hemsidan 
Information och nyheter läggs ut löpande på Hjälmarens Vattenvårdsförbunds hemsida. Du 
kan nå sidan via denna länk https://hjvvf.se/  
 

Facebook 
Information och nyheter läggs ut löpande på förbundets Facebook.  
 

https://hjvvf.se/
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Marknadsföring och medlemsrekrytering 
Vi behöver kontinuerligt uppdatera våra listor på vilka företag och andra påverkanskällor 
som påverkar vattnet. Det finns flera syften med att kartlägga detta, dels är de en viktig 
målgrupp och potentiella medlemmar, sätter fokus på var det saknas krav från 
myndigheterna om recipientkontroll, dessutom kan vi få högre kvalitet på diskussion och 
analys i vår årsrapport. Vi ska också kontakta tillsynsmyndigheterna och diskutera de 
tillståndspliktiga företagens påverkan på vattenrecipienten i vårt avrinningsområde.  
 

Styrelsens arbete 
 

Styrelsemöten  
Styrelsen beslutar om projekt och aktiviteter som medverkar till att miljökvalitetsnormen för 
sjöar och vattendrag uppfylls senast 2021 respektive 2027. 
Två styrelsemöten planeras in under hösten och två under våren. Styrelsemöten följer i stort 
sett en given agenda, men inför varje styrelsemöte detaljplaneras dagordningen av den 
arbetsgrupp som finns utsedd för detta. Datum för kommande verksamhetsårets 
styrelsemöten bestäms vid det konstituerande styrelsemöte. 
 

Vision 
Styrelsen har arbetat fram ett förslag till version och strategi som ska kommuniceras med 
medlemmar och samarbetspartners.  
 

Ekonomi 
Förbundets ekonomi sköts av den externa konsulten Fyrklövern ekonomi och juridik AB. En 
långtidsbudget tas fram och remitteras till medlemmarna under hösten 2022. 
 

Recipientkontrollen/Kontrollprogram 
Under året har förbundet reviderat kontrollprogrammet för recipientkontrollen samt 
genomfört en ny upphandling av utförare för åren 2022–2025 med option för 2026–2027. 
Upphandlingen har gjort tillsammans med Arbogaåns vattenförbund. Medins havs och 
vattenkonsulter har getts fortsatt förtroende som utförare av provtagning enligt 
kontrollprogrammet. Även i år kommer det finnas en årsrapport om 2021 års provtagning 
som skickas ut till medlemmarna efter årsmötet maj 2022. Medlemmar kan få tillgång till 
recipientkontrollens analysresultat efter kontakt med kansliet. 
 

Stadgar 
Inga förändringar i förbundets stadgar har föreslagits under kommande verksamhetsår. 
 

Valberedning  
Valberedningen bereder förändringar i styrelsesammansättningen inför årsmötet. 
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Vattenpris 
Styrelseledamöterna kan nominera personer alternativt organisationer till vårt vattenpris. 
Vattenpriset delas ut på årsmötet eller Hjälmardagen.  
 

Årsmöte  
Årsmötet genomförs under maj månad. Kallelse skickas till medlemmarnas utsedda ombud 
senast tre veckor innan årsmötet. Årsmötesprotokoll ska vara medlemmarna tillhanda 
senast i början av juli. 
 

Träff med våra medlemmar 
Träffar med politiker och tjänstemän från kommunledningar och förvaltningar i 
avrinningsområdets kommuner görs för att stärka kontakterna och informera om förbundets 
verksamhet.  
 

Ekonomi 
 

Budget  
 
I bilaga 1 visas budgeten för 2021.  
 
En långtidsbudget skickas ut på remiss under hösten 2021. För att Hjälmarens 
Vattenvårdsförbund ska kunna upprätthålla sin verksamhet och klara kostnaderna 
kommande år har styrelsen beslutat att indexuppräkna serviceavgifterna i enlighet med 
entreprenadindex, både i recipientkontrollen och vattenrådet.  
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Bilaga 1 

 

  Budget 2022 

   

Recipientkontrollen Intäkter  

 Serviceavgifter  695 000 

 Medlemsavgifter 47 400 

 Summa intäkter 742 400 

   

 Kostnader  

 Recipientkontrollen -435 600 

 Vattenpris -10 000 

 Hjälmardagen -15 000 

 Summa kostnader -460 600 

 

 
Kostnader internt (25 %)  

 Personal -175 500 

 Resor -2 500 

 Konferens -3 800 

 Ordförandearvode -3 000 

 Hyra -14 900 

 Ekonomitjänster -23 100 

 Marknadsföring -10 000 

 Administration -12 800 

 Summa interna kostnader -245 600 

 Resultat Recipientkontrollen 36 200 

   

Vattenrådet Intäkter  

 Intäkter från kommunerna 741 300 

 Medlemsavgifter 4 200 

 Summa intäkter 745 500 

   

 Kostnader internt (75 %)  

 Personal -526 600 

 Resor -7 500 

 Konferens -11 300 

 Ordförandearvode -8 900 

 Hyra -44 700 

 Ekonomitjänster -69 200 

 Marknadsföring -30 000 

 Administration -38 400 

 Summa kostnader -736 600 

 Resultat Vattenrådet 8 900 
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Interna kostnader Kostnader internt  
som ska fördelas Personal -714 294 

 Resor -10 000 

 Konferens -15 100 

 Ordförandearvode 11 900 

 Hyra -59 600 

 Ekonomitjänster -92 300 

 Marknadsföring -40 000 

 Administration -51 200 

 Summa interna kostnader -970 594 

 
 


