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Vattenrådet kommer under 2019 att fortsätta arbetet enligt målsättningarna om förnuftig
reglering av vattensystemets sjöar, dammar och åar tillsammans med Östhammars kommun.
Vidare att med beslutsamhet verka för att Dannemorasjön genom reglering och dämning i
Vattholmaån kan bibehålla ett rimligt vattenstånd utan översvämningar eller lågt vattenstånd.
Vattenrådet ansvarar även fortsättningsvis för reglering av dammluckorna i Harvikadammens
utflöde till Dannemorasjön via Dalån.
Dessa åtgärder är viktiga dels för grundvattennivåerna, dels för att bibehålla vattensystemets
kulturhistoriska naturvärden till nytta och glädje för allmänheten. Likaså ska åtgärderna hindra
fortsatt destruktiv igenväxning samt ge gynnsamma livsbetingelser för vattenlevande
organismer och fågelliv.
Vattenrådet ser som sin största uppgift att ro iland det projekt som påbörjats i samverkan med
Östhammars kommun, Fyrisåns vattenförbund, Länsstyrelsen och Upplandsstiftelsen.
Vattenrådet stödjer initiativet från Fyrisåns vattenförbund om att vidta åtgärder som utökar
våtmarkerna och därmed gynnar grundvattenbildningen.
Ett överklagande av Länsstyrelsen beslut att inte vidta åtgärder inom ramarna för sitt
tillsynsansvar har i april 2019 avslagits Mark- och miljödomstolen. Vattenrådet kommer att
analysera domen och ta ställning till huruvida domen ska överklagas till Mark- och
miljööverdomstolen. Detta innebär inte att det inledda samarbetet enligt ovan avstannar.
Vattenrådet kommer att arbeta med klippning av vass, säv och näckrosor i vattensystemet i
samverkan med andra, bland annat Österby fiskeriförening och Österby sportfiskeklubb.
Det offentliga möte som redan genomförts (den 21 mars 2019) ska under året följas upp med
fortsatt information till allmänheten med syfte att uppmärksamma faran med fortsatta låga
vattenstånd i systemet. Vidare att skapa uppmärksamhet kring behovet av samordnad reglering
av vattensystemet.
Under året kommer också den plats som gjorts tillgänglig för fiske, kanot- och båtiläggning
m.m. vid Lilla Ralby att underhållas och förbättras.
Vattenrådet ser också med intresse på initiativ från forskare som kan belysa vattensystemet ur
hydrologiska, limnologiska och ornitologiska aspekter.
Under året ska Vattenrådet ge ut e-postbladet ”Vattennytt” till medlemmar och andra
intresserade.
Vattenrådet ska under verksamhetsåret aktivt informera allmänheten, kommuner, region och
länsstyrelse m.fl. om sin verksamhet och rekrytera nya medlemmar.
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