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Aktuell vattensituation 
 
Vid årets slut 2017 träffades ju ett avtal mellan Vattenrådet och skogsägaren Bergvik skog 
AB om tillsyn och reglering av flödet från Harvikadammen via Dalån till Dannemorasjön. 
Redan i december 2017 påbörjade vi uppdraget. De stora regnmängder som kom under 
oktober,  
182 mm gav en kraftig påfyllnad i hela vattensystemet. Vattenstånden har också förstås 
påverkats av vårfloden som lyckligtvis blev utdragen på grund av kalla nätter under lång tid. 
Vi har ännu inte riktigt kunnat påverka driftpersonalen vid Östhammars kommun om att se till 
att vattenstånden i Stordammen och Slagsmyren ska sänkas inför vårfloden.  
Vattnet nådde därför dammvallens krön i Slagsmyren under en tid. Det höga flödet från 
Stordammen har gett ett starkt flöde som frestat på Smiströmmens stensättning på väg till 
Sågdammen.  
Vattnet var också på väg att översvämma Herrgårdsdammen. 
Idag råder ett fortfarande starkt flöde från Stordammen medan flödet från Slagsmyren har 
strypts i omgångar. Den tidigare öppna luckan (bottenutskovet) vid Harvikadammen till Dalån 
har stängts den 7 maj. Där låter vi nu vattnet rinna över luckorna tills vidare.   
Vattenrådet har i samråd med kommunen skapat ett fall efter luckorna i Slagsmyren som 
syresätter vattnet som strömmar till Harvikadammen. 
 
Genom att stora områden är och har varit översvämmade kommer vi kanske drabbas av en 
myggrik sommar. 
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Projekt och planer 
Fyrisåns vattenförbund har tillsammans med Uppsala kommun sökt medel hos Länsstyrelsen 
för att förprojektera åtgärder för att åter fylla de vanligtvis uttorkade sjöarna Stocksjön och 
Knivstasjön alternativt skapa våtmarker. Detta skulle dels buffra vattnet till Fyrisån, dels 
förbättra grundvattenbildningen. Vattenrådet ser med spänning på hur detta kan utfalla och vi 
ser också möjligheter att i samma anda dämma utloppet från Dannemorasjön för att utjämna 
skillnaderna mellan sommar- och vintervattenstånd.  Det senare ingår ju i Vattenrådets planer 
på att bättre reglera hela vattensystemet och verka för åtgärder för Dannemorasjön. 
 
Studiebesök från Uppsala kommun 
Kommunalrådet Maria Gardfjell (mp) har 
visat intresse för vattensystemet i  
Österbybruk/Dannemora såsom varande de 
östra källorna till Fyrisån. 
 
 
 

 
Lördagen den 5 maj guidades hon av 
Christer Wahlgren och Freddie Eriksson i 
Österbybruk och Dannemora. Vi avslutade 
med en lång båtfärd från Dannemorasjön 
söderut i Vattholmaån 
ända fram till Viken. (Freddie 
fotograferade.) 

 

 

 

 
 
Nederbörd 
Nederbördsmängderna här nedan är hämtade från SMHI;s mätstation i Film.  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012-2017 
Medel 1983-
2017 

jan 48,6 24,4 54,4 85,8 52,5 23,6 42,6 55,3 51,3 

feb 42,1 40,3 33 41,7 42,3 16,7 41,3 42,9 36,7 

mars 17,4 4,5 44,8 37,9 16,5 26,1 26,4 28,9 34,5 

april 63,4 38,2 31,7 19,9 52,4 31,9 29,7 44,5 37,4 

maj 51,8 10,8 36,7 86,4 47,5 24,5 43,0 37,1 

juni 119,6 82,3 51,4 44,4 36,2 56,8 65,1 57,4 

juli 86,2 24,3 12,2 96,2 75,9 44,5 67,9 66,6 

aug 105,8 73,3 39,6 7,2 85,8 73,5 77,0 76,4 

sep 65,6 70,3 110 93,7 26 50 83,1 62,9 

okt 65,4 41,7 77,6 1,7 24 182 78,5 61,7 

nov 64,9 62,6 36,3 51,1 99,6 78,2 78,5 64,0 

dec 95,4 65,4 29 32,60 24,4 72,1 63,8 55,6 

826,2 538,1 556,7 598,6 583,1 679,9   630,4 641,5 
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Åtgärder i vattensystemet 
Som tidigare berättats har Vattenrådet under hösten lämnat skrivelser till Länsstyrelsen. Den 
senaste skrivelsen var ägnad att pröva ifall Länsstyrelsen genom sitt tillsynsansvar ska vidta 
åtgärder för att rädda Dannemorasjön från att förvandlas till våtmark. 
Tidigare historiska förändringar av naturliga trösklar, som lett till ett allt snabbare utflöde 
mot Vattholmaån/Fyrisån skulle, enligt våra vattenjuridiska konsultationer, kunna återställas 
utan vattendom, kort sagt. 
 
Fyrisåns vattenförbund har nyligen ansökt hos Länsstyrelsen för en förprojektering av 
möjligheterna att dämma i Vattholmaån för att skapa vattenmagasin av de uttorkades sjöarna 
Stocksjö och Knivstasjön vilket troligen också skulle påverka den tidigare Skarnässjön. 
Vattenrådet följer detta med intresse eftersom sådana åtgärder kan kopplas till planerna att 
utjämna skillnaderna mellan sommar- och vintervattenstånd i Dannemorasjön. 
 
Vattenrådets årsmöte 
Vattenrådet höll årsmöte den 18 april. 13 personer närvarade. Verksamhetsplan och 
verksamhetsberättelse avhandlades liksom kassarapport, styrelsens ansvarsfrihet m.m. 
Årsmötet beslöt att till hedersmedlemmar i Vattenrådet utse Torbjörn Grandin, Christer 
Malmén och Hans Bromark för deras mångåriga ideella insatser. 
 
Vid valen av tre ordinarie ledamöter och ordförande omvaldes de redan sittande i styrelsen.  
 
 
Styrelsen består av: 
Freddie Eriksson, ordförande, (nyval) 
Leif Bertelson, ledamot, (nyval) 
Tommy Blom, ledamot, (vald på två år 2017) 
Christer Wahlgren, ledamot, (vald på två år 2017) 
Svante Svensson, ledamot, (nyval) 
Johan de Faire, ledamot, (nyval) 
Mats Björk, suppleant, (vald på två år 2017) 
Madélèinè Alpsjö, suppleant, (vald på två år 2017) 
 
Övriga funktionärer 
Valberedningen utgörs av Kurt Nordlander och Christer Bohlin, (valda på 2 år 2017) 
Revisorer är Göran Mårtensson och Per Gustav Jernberg, (valda på 2 år 2017) 
 
Styrelsens konstituering 
Vid styrelsens första möte beslöts att återigen utse Leif Bertelson till kassör, att utse Christer 
Wahlgren till sekreterare samt att utse Tommy Blom till vice ordförande. 
 
 
 
Avslutningsvis så har herr eller fru Utter synts flera  
gånger vid Dalån där den också har sitt bo i åbrinken. 
Ingen har hittills fångat just den, eller familjen Utter, 
på bild. Denna bild kommer från Internet. 

 
 


