
 

 VATTENNYTT NR 10, mars 2019  
Utgivet av Vattenrådet Fyris Östra Källor  
Ansvarig utgivare: Freddie Eriksson 
________________________________________________________________________________  

Några ord från ordföranden, Freddie Eriksson:  
Välkommen att ta del av Vattennytt nr 10. I det föregående numret, alltså nr 9, som kom ut i 
oktober förra året, berättade vi om de medel som tilldelats Östhammars kommun (100 000 
kr) som ska användas till en förstudie om åtgärder i vårt vattensystem. Vidare informerades 
om att Fyrisåns Vattenförbund tilldelats medel (500 000) för en förstudie om möjligheterna 
att skapa våtmarker i de nu i princip torrlagda sjöarna Knivstasjön och Stocksjön. I båda fallen 
kommer medlen från Länsstyrelsen i Uppsala som tillsammans med andra länsstyrelser 
förmedlar de medel som SGU (Sveriges geologiska undersökningar) erhållit och som 
regeringen ställt till förfogande. En starkt bidragande orsak för regeringens satsning är 
problemen med de sjunkande grundvattennivåerna. 
Vattenrådet ser med tillfredsställelse på regeringens initiativ.   
 
Vi har tidigare också redogjort för det ärende Vattenrådet initierat hos Länsstyrelsen i Uppsala. 
Det går i korthet ut på att Vattenrådet anser att Länsstyrelsens tillsynsansvar bör omfatta 
vården om och åtgärder för sjunkande vattennivå i Dannemorasjön. Sedan Länsstyrelsen i 
höstas fattade beslut om att, kort sagt, överlåta frågan till kommunen och ideella krafter har 
Vattenrådet överklagat Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen där processen nu 
pågår. Den kan dock ta tid.  

Vattentillgång och nederbörd   
        Snitt/månad    

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 - 2018    

jan 48,6 24,4 54,4 85,8 52,5 23,6 50,2 49    

feb 42,1 40,3 33 41,7 42,3 16,7 41,3 37    

mars 17,4 4,5 44,8 37,9 16,5 26,1 26,4 25    

april 63,4 38,2 31,7 19,9 52,4 31,9 29,7 38    

maj 51,8 10,8 36,7 86,4 47,5 24,5 7,8 38    

juni 119,6 82,3 51,4 44,4 36,2 56,8 37.4 56    

juli 86,2 24,3 12,2 96,2 75,9 44,5 88,4 61    

aug 105,8 73,3 39,6 7,2 85,8 73,5 97,6 69    

sep 65,6 70,3 110 93,7 26 50 41,8 65    

okt 65,4 41,7 77,6 1,7 24 182 39,2 62    

nov 64,9 62,6 36,3 51,1 99,6 78,2 10,1 58    

dec 95,4 65,4 29 32,60 24,4 72,1 52,2 53    

Total/år 826,2 538 557 599 583 680 485 610 Snitt för perioden 2012-2018 
 

  

   

   



Det är ju ingen överraskning att nederbördsmängden var liten under 2018. Under den 
mycket varma perioden var avdunstningen omfattande och under det senaste vinterhalvåret 
har påfyllningen inte kunnat kompensera bortfallet.  
Hittills i år ser nederbördsmängden ut att vara tämligen normal. Relativt hög värme har 
smält en hel del snö men avdunstningen har på grund av relativt torr luft varit stor. Någon 
plötslig och stark vårflod kan inte förväntas men som alla väl märkt så verkar våren just nu 
ha tagit paus och snön har lagt sig återigen.   

Tillsyn och reglering av Harvikadammen 
Enligt avtal med Bergvik Skog AB sköter Vattenrådet denna uppgift. För att underlätta 
övervakningen av vattenståndet har vi monterat en åtelkamera som skickar en bild per dag 
till Vattenrådet per e-post. 

 

 

  

     

 
 
Dammluckorna vid Dalåns flöde från 
Harvikadammen till Dannemorasjön. 
Foto från åtelkamera. 

 
Genom kommunikation med kommunen samordnar vi tappning och stängning i Slagsmyren 
och Harvikadammen. Just nu sker en mindre tappning i Slagsmyren med motsvarande 
tappning från Harvikadammen. Genom en anordning i Slagsmyren syresätts vattnet till 
Harvikadammen bättre än tidigare. Dalåns flöde ger automatisk syresättning när det dansar 
nedåt med en total fallhöjd på ca 10 meter. 

Aktuellt  
Vid Vattenrådets sammanträden under vintern har vi planerat för att anordna ett större 
offentligt möte för att fästa allmänhetens uppmärksamhet på de förhållanden som innebär 
påtagliga risker för Dannemorasjöns överlevnad och problemen med vass- och näckrostillväxt 
i övriga vatten. Bland annat är stora områden i Stordammen, t.ex. vid Aspbobaden, nu 
vassbeväxta och stora insatser bör göras för att klippa vass och näckrosor samt att forsla bort 
biomassan. Den onda cirkeln för grunda vatten består i att den nedvissnade grönskan multnar 
och göder nästa säsongs beväxning.  
Vattenrådets ideella arbetskraft förslår inte långt varför vi haft överläggningar med Österby 
Fiskeriförening och Österby Sportfiskeklubb. Tillsammans kan vi åstadkomma mera. 
 
I ”marknadsföringen” för detta möte har vi framställt en folder för utdelning. Mötet kommer 
också att annonseras i Annonsnytt. Foldern återges här nedan i sin helhet. 

Stöd vårt arbete i Vattenrådet 
genom att bli medlem. 
Betala in 150 kr till Bg 345-6266 



 

Vattenrådet Fyris Östra Källor 
anordnar offentligt möte 

 

Vill du vara med om att påverka fram-
tiden för sjöar och dammar kring 

Österbybruk och Dannemora? 
 

Offentligt möte den 21 mars kl. 18:00 i Folkets hus 
Österbybruk. 
 
Informations- och diskussionsträff om vårt hotade 
vattensystem från Stordammen till Dannemorasjön. 
 
Moderator: Josef Nylén  
 
Inbjudna representanter:  
Margareta Widén Berggren, kommunalråd, Östhammars 
kommun  
Camilla Andersson, miljöstrateg, Östhammars kommun  
Zahrah Lifvendahl, VD, Fyrisåns vattenförbund  
Gunilla Lindgren, limnolog, Länsstyrelsen i Uppsala  
 
Representanter för ideella föreningar 

Vattenrådet Fyris Östra Källor 

Österby Fiskeriförening  

Österby Sportfiskeklubb 

m.fl.  

 

 

 
 

Vatten är vårt viktigaste livsmedel! 
Utan ytvatten – inget grundvatten! 



 
 
 

 
 

Dannemorasjön - sommar  

 
Dannemorasjön - vår 

 
 
 



 
 
 
 
KRIS I VATTENSYSTEMET 
Vi vet inte om du inser vad som håller på att hända med vår 
vattenmiljö inom de närmaste åren. Vi hoppas kunna göra dig  
uppmärksam på hur allvarligt det verkligen är. Vi vill samla krafter 
för att vi tillsammans ska kunna göra något åt det. 
 
Dannemorasjön håller på att försvinna och är nu inte att betrakta som 
någon egentlig sjö under större delen av sommaren. Tyvärr så ser det 
ut som om flera av våra övriga sjöar och dammar kan gå samma öde 
till mötes.  
 
Aspbobaden i Stordammen är inte lika inbjudande som de var för 
bara några år sedan. Inte bara där utan på flera ställen i Stordammen 
har nu vassen fått ordentligt fäste och det är likadant i flera av de 
övriga dammarna. Vi vill berätta om vad som kan göras och om vad 
ideella krafter, kommun och länsstyrelse kan åstadkomma, 
tillsammans. Du och dina synpunkter behövs!  
  
Vår förhoppning är att vi vid mötet kan belysa problemen så att fler 
kan stödja den ojämna kampen som pågått alltför lång tid utan 
bestående resultat.  
 
Hur ska vi bäst gå vidare för att skapa en annan framtid för våra 
ovärderliga miljöer? 
 
 

 
 
 

Våren 2013 dog  tonvis 
med fisk kvävningsdöden 
i Dalåns utlopp till 
Dannemorasjön.  
Flera olyckliga faktorer 

FISKDÖD   
 



 
 

Ett komplicerat system av sjöar, dammar,  
åar och diken 

                
KULTURHISTORISKA NATURVÄRDEN 

 
Under 1600 – 1700-talet formades den miljö som vi nu ser som självklar. 
Våtmarker dämdes upp med muskelkraft, spett och i bästa fall järnskodda 
spadar.  

Då gav  systemet vattenkraft till vattenpumparna i gruvan och till 

järnförädlingen i smedjorna.  

Nu ger det natursköna upplevelser, fågelliv, fiske och rekreation.  

 
Men, den vattenmiljö vi vant oss vid är inte självklar. Systemet måste 
underhållas och regleras, dammvallar måste repareras, sly måste röjas och 
utbredningen av vass och näckrosor måste hejdas. 
 
De årsvisa nederbördsmängderna har inte minskat. Trots detta har andra 
faktorer lett till mycket oroande grundvattenproblem. 
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