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Välkommen att ta del av Vattennytt nr 12. Föregående nummer skickade vi ut i oktober 2019.  

Ordföranden har ordet angående årsmöte m.m. 
Enligt stadgarna ska årsmöte hållas senast under april månad. Det är numera preskriberat 
att jag en gång för länge sedan satt och tittade i mobilens kalender och tänkte att den 30 april 
såg lämplig ut för årsmöte. Det fick jag äta upp! 

ÅRSMÖTE 2020 hålls torsdagen den 23 april kl. 18:00 i Gruvlokalen 
Storrymningsvägen 15 i Dannemora.  
Motioner ska inkomma till ordförande Freddie Eriksson freddie@kaggbol.se senast den 3 april 

Dalåns utter fångad på bild med åtelkamera 

 

Vattentillgång och nederbörd under 2019 och del av 2020 
Det har väl inte undgått någon hur detta vinterhalvår skilts sig från det vanliga. 

      

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

jan 48,6 24,4 54,4 85,8 52,5 23,6 50,2 43,4 20,8 

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 53,2  
april 63,4 38,2 31,7 19,9 52,4 31,9 29,7 14  
maj 51,8 10,8 36,7 86,4 47,5 24,5 7,8 48,4  
juni 119,6 82,3 51,4 44,4 36,2 56,8 37.4 53,6  
juli 86,2 24,3 12,2 96,2 75,9 44,5 88,4 97,6  
aug 105,8 73,3 39,6 7,2 85,8 73,5 97,6 59,3  
sep 65,6 70,3 110 93,7 26 50 41,8 34,7  
okt 65,4 41,7 77,6 1,7 24 182 39,2 91,4  
nov 64,9 62,6 36,3 51,1 99,6 78,2 10,1 76,0  
dec 95,4 65,4 29 32,60 24,4 72,1 52,2 88,2  

 826,2 538,1 556,7 598,6 583,1 679,9 484,7 696,8   
 

 

   
 
Nederbörden 2019 var alltså den näst högsta för perioden 2012 -2019 
medan 2018, föga överraskande, var den lägsta.  
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REGLERING I VATTENSYSTEMET 
Som bekant sköter kommunen regleringen av Slagsmyren och Stordammen medan Vattenrådet 
ansvarar för Harvikadammens reglering till Dannemorasjön vid Dalån och till Karmdammen vid 
Östra slutan. Ansvaret omfattar också en s.k. betongmunk som reglerar ett mindre flöde från 
Harvikadammen till f.d. fiskodlingen. Vattenrådets skötsel av denna reglering bygger på avtal med 
(nya) Bergvik skog som är ombildat med delvis nya ägarkonstellationer. Den åtelkamera vi 
monterat vid luckorna till Dalån skickar dagligen bild på pegeln per e-post till styrelsen. Vi kan 
direkt se om någon åtgärd behöver vidtas.  
Vattenrådet har gjort en förfrågan till Östhammars kommun om att Vattenrådet eventuellt också 
kunde ansvara för regleringen av Stordammen och Slagsmyren. Tekniska chefen har dock 
meddelat att detta inte är aktuellt just nu. Kommunen ska framställa en manual som ska 
underlätta för den s.k. Driftstyrkan i Österbybruk att sköta regleringen i enlighet med de 
vattendomar som finns. 

 

VINTERHALVÅRET 2019- 2020 
Som framgår av nederbördsstatistiken härovan blev år 2019 nederbördsrikt. En ovanligt blöt 
december fyllde på redan indränkta marker. Följden av detta, tillsammans med alltför höga 
vattenstånd i Stordammen och Slagsmyren/Hammar-dammen, blev kritiska vattenstånd, framför 
allt i Slagsmyren vars dammvall riskerade genombrott. Vattenrådet fick så gott som varje dag 
under december och en bit in i januari parera flödet från Slagsmyren och vidare till 
Dannemorasjön i samråd med kommunens driftstyrka. 

DAMMSÄKERHET 
Under 2019 startade kommunen en genomgång av dammsäkerheten i Österbybruk/Dannemora. 
Rutiner och planer har utarbetats huvudsakligen med konsultmedverkan.  
Eftersom Vattenrådet självklart var intresserat att ta del av vad som utarbetats begärde 
ordföranden i Vattenrådet att få ta del av de handlingar som utarbetats.  
Således fick Vattenrådet efter en (alltför) lång tid ta del av handlingarna.   

ÅRSMÖTE 2019 
Årsmötet hölls stadgeenligt före april månads utgång och närmare bestämt den 25 april i 
Gruvlokalen i Dannemora. Mötet behandlade formalia som Verksamhets-berättelse, 
Verksamhetsplan, Resultat- och balansräkning m.m. Val förrättades till styrelse och övriga 
funktioner. Styrelsen har därefter bestått av ordförande Freddie Eriksson, ordinarie ledamöter 
Tommy Blom, Christer Wahlgren Bernt Östergren, Leif Bertelson och Johan de Faire. Suppleanter 
Mats Björk och Ananya Roj. 
 
I början av januari i  år påträffades två  stycken uppenbarligen drunknade vildsvin i Dalån. 
Orsaken till att de drunknade var förstås att det höga flödet i Dalån översvämmade deras 



vadställen. De drogs upp på land för att inte förorena vattendraget. Häromdagen var det detta som 
återstod av det ena djuret sedan fåglar och rovdjur gjort sitt. 
 

  

PÅGÅENDE ARBETE  
Som vi rapporterat om tidigare har Uppsala kommun tillsammans med Fyrisåns 
Vattenförbund fått medel av Länsstyrelsen för att utreda förutsättningarna för att 
genom dämning i Vattholmaån skapa våtmarker av f.d. Stocksjön och Knivstasjön.  
Konsulten, WRS, har lämnat över förstudien inkl teknisk beskrivning och MKB till 
Vattenförbundet.  VD för Vattenförbundet, Zahrah Lifvendahl, ska nu sätta sig in i 
underlaget och sedan kontakta berörda markägare för inledande samtal. 

Parallellt och vid sidan av detta finns en arbetsgrupp sammansatt med deltagare från 
Östhammars kommun, Fyrisåns Vattenförbund och Vattenrådet med syfte att utreda 
förutsättningarna för ett dämme nedströms Dannemorasjön för att minska 
skillnaderna mellan vinter – och sommarvattenstånd.  Under våren och i början av 
oktober 2019 genomfördes studieresor till andra vattenmiljöer som inspiration. 

 


