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VATTENNYTT NR 9, oktober 2018 

Utgivet av Vattenrådet Fyris Östra Källor 
________________________________________________________________________________ 

Några ord från ordföranden, Freddie Eriksson: 

Välkommen att ta del av Vattennytt nr 9. Sommarens torka innebar också en viss 

nyhetstorka varför Vattennytt inte kommit ut sedan i maj i år. Nu under hösten har det 

dock hänt en hel del som du får ta del av här nedan. Styrelsen fortsätter sitt arbete mot 

målen att få till stånd en bättre reglering av damm- och sjösystemet samt att, specifikt för 

Dannemorasjön, arbeta för utjämning av sommar- och vintervattenstånd. 
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Projekt och planer 
Under året som gått har Vattenrådet i olika sammanhang och med olika intressenter verkat 

för målsättningarna att få till stånd en bättre reglering av damm- och sjösystemet samt att, 

specifikt för Dannemorasjön, arbeta för utjämning av sommar- och vintervattenstånd. 

Samtal har förts med Länsstyrelsen, Östhammars kommun och Fyrisåns Vattenförbund. 

Detta har resulterat i att Östhammars kommun tilldelats LONA-medel (Lokal Naturvård) 

av Länsstyrelsen.  

Medlen, 100 000 kr ska användas för kunskaps- och erfarenhetsinhämtning till grund för 

att vidta förbättrande åtgärder i vårt vattensystem. Närmast förestående är en resa med 

deltagande från kommunen och Vattenrådet för att studera och dra erfarenheter av 

sjörestaurering i ett vattensystem i Linköpingstrakten. 

Fyrisåns Vattenförbund har tilldelats ca en halv miljon kronor för att göra en förstudie 

angående skapandet av våtmarker i Vattholmaåns flöde. Kan Vattholmaån dämmas upp för 

att vatten ska kunna magasineras i de f.d. sjöarna Knivstasjön och Stocksjön? Här ligger 

det nära till hands att dämning ska kunna ske för att Dannemorasjöns nivå ska stabiliseras. 

Denna ”givmildhet” från Länsstyrelsen hänger ihop med att regeringen gett SGU (Sveriges 

geologiska undersökningar) medel att fördela till länsstyrelserna med sikte på den rådande 

grundvattensituationen. Det behövs ytvatten för att bilda grundvatten, kort sagt. 

 

I september 2017 ställde Vattenrådet en skrivelse till Länsstyrelsen med ett yrkande om att 

Länsstyrelsen ska leva upp till sitt tillsynsansvar och därmed medverka till och/eller 

initiera åtgärder för att rädda Dannemorasjön. Det finns ju stora risker för att sjön kollapsar 

som biotop med allt det innebär för fågelliv, vattenlevande organismer och som källa till 

rekreation. 

Skrivelsen besvarades den 5 oktober 2018 med ett beslut om att avsluta ärendet med 

hänvisning till att det pågår samarbete mellan kommunen, Fyrisåns vattenförbund och 

Vattenrådet. 

Vattenrådet beslöt den 22 oktober att överklaga Länsstyrelsens beslut till Mark- och 

miljödomstolen. 

Som bilagor återfinns Vattenrådets skrivelse, Länsstyrelsens beslut och Vattenrådets 

överklagande.    
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Klippning och vattenvård 
Sedan länge har ju den tidigare Miljöföreningen Fyris Östra Källor arbetat med klippning 

av vass, näckrosor och säv i Dannemorasjön. Under de fyra gångna åren har vattenståndet 

inte gjort det möjligt. Den gamla trotjänaren, vassklipparen, har antingen aldrig sjösatts på 

våren eller så har den tidigt på säsongen fått bottenkänning där den legat. 

Denna sommar har det hydrauliska nya aggregatet monterats på en plasteka och viss 

klippning har hittills utförts i Stordammen och Karmdammen.  

 
Klippning i Karmdammen 

  
Christer i båten                                                   Färdigklippt 

 

Det finns oroande tecken på att även Stordammen håller på att växa igen och att 

nedbrytningen av växtmaterialet innebär större förbrukning av syre och påbyggnad av 

dybottnen. Det är oklart vad denna förändring beror på. En teori är att storskalig 

skogsavverkning gett ”kvävechocker” som påskyndat beväxningen. 

Reglering 
Med början under den senare delen av 2017 har Vattenrådet ansvarat för tillsyn och 

reglering av Harvikadammens utlopp till Dalån som avvattnas till Dannemorasjön.  

På grund av den omfattande nederbörden i oktober 2017 behövdes en ständig tillsyn av 

vattennivån under förra vintern. Tack vare en aktiv reglering och samverkan med 

kommunens ansvariga för Stordammens och Slagsmyrens reglering kunde flödet i Dalån 

hållas igång till långt fram på våren. Vattenrådet har också utfört en syresättnings-

anordning i Slagsmyren som innebär en höjning av syrehalten i Harvikadammen. 

 

 
Ibland har vi skämtat om att vi skulle ta hjälp av denne lilla gynnare för att dämma upp i 

Vattholmaån. Men, bävrar är inte lätta att tämja. Skämt åsido så har bävern faktiskt synts 

till i våra trakter.  
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Vattennivåer 
Efter en extremt varm och torr sommar med hög vattenavdunstning är Vattennivåerna 

överlag låga. Enligt vattendomen ska nivåerna i Stordammen och Slagsmyren sänkas under 

hösten för att ge utrymme för förväntad vårflod. Nederbörden nu under hösten 2018 har 

också visat små mängder.  

Ett scenario med en nedbördsfattig vinter skulle kunna få katastrofala följder i hela 

vattensystemet. 

 

Nederbördsstatistik 
 

År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dec 95,4 65,4 29 32,60 24,4 72,1 63,8 
Året 
total 826,2 538,1 556,7 598,6 583,1 679,9 604 

 

De gulmarkerade siffrorna för oktober – december i år är en prognos baserad på 

medelvärdena för aktuell månad 2012 -2017. Skulle den prognosen hålla hamnar 

årsnederbörden ändå på ganska normala 604 mm. 

 (Uppgifterna är hämtade från väderstationen i Film och sammanställda av  

Christer Wahlgren) 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Medlemsavgiften är fortfarande blygsamma 150 kr per år. Du ser bankgiro- och 

plusgironummer här nedan.  

 
 

 

 
 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Vattenrådet Fyris Östra Källor är en ideell organisation som värnar om vattensystemet i 

Dannemora – Österbybruk och dess kulturhistoriska naturvärden.  

Hemsida: www.fyrisostra.se |E-post: vatten@fyrisostra.se | Org.nr 802443-1150 |  

|Bankgiro 345-6266 | Plusgiro 48 92 20-4| 
_____________________________________________________________________________________________________________
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