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Vattenrådets arbete har inriktats på att påverka flödena i systemet och att verka för att 

Dannemorasjön, som hotad biotop, ska bibehålla ett rimligt vattenstånd under året.  

Under året har styrelsen ingått i olika konstellationer och arbetsgrupper med kommunen, 

länsstyrelsen, Upplandsstiftelsen och Fyrisåns Vattenförbund.  

 

LÅGA GRUNDVATTENNIVÅER 

Efter en mycket torr sommar 2018 har grundvattennivåerna över lag i nästan hela riket varit 

historiskt låga. Den genomsnittliga årsnederbörden också i vårt område underskreds påtagligt.  

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har gett uppmärksamhet åt detta och bland annat 

påtalat att grundvattnet är beroende av förekomst av ytvatten. Stora ytvattenarealer och 

våtmarker har genom modernt skogsbruk och utdikning försvunnit eller minskat i omfattning. 

Regeringen har anslagit ca 750 Mkr för Länsstyrelsernas arbete med frågan. Uppmärksamheten 

på grundvattenfrågan ligger alltså väl i linje med Vattenrådets ambitioner. Fyrisåns 

Vattenförbund är intresserat av att återskapa våtmarker/vattenspeglar i de försvunna sjöarna 

Knivstasjön och Stocksjön. Regleringen av vattenståndet i Dannemorasjön kan mycket väl 

harmoniera med sådana planer. 

 

REGLERING AV VATTENSYSTEMET I ÖSTERBYBRUK/DANNEMORA 

Vid sidan av regleringen av Dannemorasjön är en förbättrad reglering i systemet som omfattar 

fem naturliga sjöar, nio dammar, diken och tre större åar minst lika viktig. 

Vattenrådet anser att vattensystemet utgör omistliga kulturhistoriska naturvärden.   



Under inledningen av år 2017 kunde vi genom samarbete med Östhammars kommun och 

Bergvik skog få till stånd ett flöde i systemet som fyllde på Dannemorasjön. Sedan kom den 

mycket torra sommaren.  

Under hösten 2017 påbörjades diskussioner med Bergvik Skog om att Vattenrådet skulle ta 

över regleringen av Harvikadammen till Dalån och de mindre flödena till Karmdammen och 

till f.d. fiskodlingen. I december 2017 träffades så ett avtal mellan Vattenrådet och Bergvik 

skog om detta varvid Vattenrådet mot viss ersättning sedan årsskiftet 2017/2018 och därefter 

haft tillsyn över och reglerat flödet.     

Genom tappningen från Slagsmyren fylls Harvikadammen på och via Dalån strömmar syrerikt 

vatten till Dannemorasjön. I början av 2018 installerade Vattenrådet en enkel anordning vid 

luckorna i Slagsmyren som förbättrat syresättningen av flödet till Harvikadammen.  

 

SAMARBETE - SAMVERKAN 

Vattenrådet har haft överläggningar med Östhammars kommun, Fyrisåns Vattenförbund, 

Länsstyrelsen i Uppsala län, Bergvik Skog och Dannemora koncern AB samt med Österby 

fiskeriförening och Österby Sportfiskeklubb. 

 

STYRELSEMÖTEN 

Styrelsen har under året haft 8 protokollförda styrelsemöten samt därutöver informella möten 

och arbetsdagar. 

 

PRAKTISKT ARBETE 

Vattenrådets styrelsemedlemmar har under året haft tillsyn över och reglerat dämnings-

anordningarna i Harvikadammens utflöde till Dalån, till Karmdammen och f.d. fiskodlingen. 

Den s.k. betongmunken och Östra slutan har renoverats av Vattenrådet. 

Det nya hydrauliska klippaggregatet har monterats på en plasteka och i viss utsträckning 

använts för klippning under året och kommer att kunna användas för klippning framöver. 
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