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Vattenrådet  
Fyris Östra Källor 
 
Verksamhetsberättelse år 2022 för Vattenrådet Fyris Östra 
Källor  
 
Under 2022 har styrelsen haft följande sammansättning och följande funktionärer. 
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Leif Bertelson, kassör 
Christer Wahlgren, ledamot 
Bernt Östergren, ledamot 
Freddie Eriksson, ledamot 
Christer Östblom, suppleant 
Johan de Faire, suppleant 

Valberedning 
Madeleine Alpsjö 
                                                                                                     
Revisorer 
Göran Mårtensson 

 
Aktiviteter 
Vattenrådets har under fem års tid haft täta kontakter med kommunens lokala tjänstemän som 
reglerar Stordammen och Hammardammen/Slagsmyren. För att få bästa möjliga flöden i 
vattensystemet förespråkar Vattenrådet att de ska följa vattendomarna. Vi är inte nöjda med 
utfallet då det ofta höst och vintertid är alltför mycket vatten i dammarna med stora 
strandskador och översvämningar genom åren.  
 
Problemen med vattennivån i Dannemorasjön kvarstår dock då något gör att sjön töms mycket 
fort på vatten vid vårfloden eller vid andra tillfällen med stora nederbördsmängder. Vi och 
andra har sökt efter en förklaring på varför sjön ”försvann” i början av 2000-talet. 
Vi kommer att fortsätta jobba med att försöka åtgärda problemen med den låga vattennivån på 
sommarhalvåret. 
 

• Igenväxningen av sjön gör att växt och djurlivet håller på att förändras radikalt. 
• Koldioxidutsläppen från den ruttnade vassen och sjöbotten är med stor sannolikhet 

betydande och är kanske det allvarligaste problemet. 
• Översvämningsriskerna nedströms kräver möjlighet att balansera vattenflödena.  
• Någon påvisad fördjupning av åbotten vid Viken har inte skett sedan den stora 

årensningen på 1950-talet.  

 
Bernt och Christer har under hösten 2021 och våren 2022 guidat konsultfirman WRS (Water 
Revival System) med att ta fram ”Underlag till lokalt åtgärdsprogram för Vattholmaån” Det 
handlar om att identifiera vandringshinder, övergödning mm. Det är en beställning från 
Uppsala och Östhammars kommuner. Utredningen var klar till försommaren där man bl.a. 
kom fram till att: 
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• Högsta prioritet är att förbättra vattenflödet och vattennivåer i Dannemorasjön. ”Den 
övergripande principen för hela dammsystemet i Vattholmaåns övre del, för att jämna 
ut och buffra flöden för att motverka torka, översvämningar och syrebrist.” 

• WRS utredningen påvisade även brister i Österbybruks reningsverk. Gästrike Vattens 
miljörapport från 2021 visade att utsläppen av orenat avloppsvatten (så kallad 
bräddning) var 32 099 kubikmeter under 7 tillfällen. Totalt 26 dagar. Miljörapporten 
rapporterar liknade problem med bräddningar fem år tillbaka i tiden. Vattenrådet anser 
att problemet med bräddningar är minst sagt anmärkningsvärd och fortsätter att 
engagera oss i frågan under 2023. 

 
Vi har under 2022 inte uppfattat någon aktivitet varken från Uppsala eller Östhammars 
kommuner med anledningen av WRS utredningen i dessa frågor. Det har varit svårigheter att 
påskynda Östhammars Kommuns aktiviteter då miljösakkunnig varit sjukskriven stor del av 
året. 
 
Sopberget i Dannemora. Inga provtagningar av lakvattnet är utförda sedan 2020. Vattenrådet är 
mycket kritisk till hanteringen av denna fråga.  
 
Vassröjning har genomförts några veckor tidig vår i Dannemorasjön tills vattennivån blev för 
låg. Vassröjning i Karmdammen vid tre tillfällen. Vassröjning i Harvikadammen vid två 
tillfällen. I Stordammen röjdes vass vid Timmerkajen. Därefter tog Fiskeriföreningen över 
vassbåten och röjde stora delar av Stordammen under sommaren. 
 
 
Styrelsemöten under året 
Styrelsen har haft tre protokollförda möten under året. 3 mars, 29 mars och 10 oktober, 
Därutöver har styrelsen haft informella överläggningar och kontakter i olika konstellationer.  
 
 
Styrelsen för vattenrådet Fyris Östra Källor tackar för förtroendet att få leda föreningens 
arbete. 
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