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Styrelsen för Hjälmarens Vattenvårdsförbund lämnar härmed 
följande redogörelse för verksamhetsåret 2021 inom 
förbundets två huvudverksamhetsområden, recipientkontroll 
och vattenråd för Eskilstunaåns avrinningsområde. 

 

Styrelsen 
Styrelsens sammansättning under året (från årsmötet 2021 fram till årsmötet 2022):  
 

Ordinarie ledamot Representerar organisation 

Ordförande, Ingegerd Oberg Örebro kommun 

Magnus Karlsson LRF, Örebro 

Mattias Bäckström Kumla kommun 

Håkan Persson Vingåkerskommun 

Hans Johansson Hjälmarens Fiskeförbund 

Geerth Gustavsson Eskilstuna kommun 

Karin Runnels Region Örebro län 

Mikael Norell E.oN 

Niklas Ingerstedt Arboga kommun 

  

Ersättare   

Lars-Arne Sellén Örebro kommun 

Tore Pettersson LRF Södermanland  

Oskar Forsum Eskilstuna kommun 

Birgitta Edstam Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsjordar 

Marie Linder Outokumpu Stainless AB 

Håkan Wahlstedt Vice ordf. från 23/2–2022 Hidinge- Spångakärrens dikningsföretag 1919  

Börje Blomkvist Arboga kommun 

Magnus Lagergren Region Örebro län 

Ulf Westerberg Eskilstuna kommun 
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Övriga  

  

Adjungerade   

Aleksander Milenkovic Länsstyrelsen i Södermanlands län 

Magnus Ekelund Länsstyrelsen i Örebro län  

  

  

Sekreterare/Verksamhetsansvarig   

Mia Andersson Hjälmarens Vattenvårdsförbund 

  

Åtgärdsamordnare LEVA  

Anna Eklund Hjälmarens Vattenvårdsförbund 

  

Valberedning   

Lars-Erik Andersson (sammankallande) LRF Örebro 

Erika Svanström/ Anna Hedström från och med 7 
december 2021 

Örebro Kommun 

Cecilia Larsson Örebro flygplats 

  

Kassör/bokföring   

Fyrklövern ekonomi och juridik AB   

  

Revisorer   

Ann-Christine Karlsson Almby Företagstjänst  

Staffan Lyckeborn Almby Företagstjänst  

 

Hjälmarens Vattenvårdsförbunds kansli 
Hjälmarens Vattenvårdsförbund har under året haft en heltidsanställd 
verksamhetssamordnare, Mia Andersson.  Anna Eklund har arbetat i projekt LEVA- 
Blackstaån som är finansierats via Havs och Vattenmyndigheten. Under året har Kristin 
Richardsson arbetat i två projekt, projekt - övergödningsplan och projekt-
avloppsreningsverk. Projekten har pågått under tiden 11 januari till 11 september.  Under 
året har förbundet hyrt ett kontorsrum på Gamla vägen 5G i Örebro och ett kontorsrum på 
Vallby Gård i Närkes kil.  
 

Medlemmar 
Förbundet har medlemmar från kommuner, näringsliv samt Region i Örebro län. 
Andra medlemmar är Hjälmarens Fiskeförbund, lantbrukare, Hidinge-Spånga 
torrläggningsföretag, Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsjordar samt svenska 
naturskyddsföreningar i Arboga, Kumla, Örebro, Västmanland, Sörmland, Hallsberg och 
Kumla samt stödmedlemmar är Mälarens vattenvårdsförbund och Nyköpingåarnas 
vattenvårdsförbund. Inga nya medlemmar har tillkommit under året. 
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Årsmötet 
Årsmötet genomfördes den 20 maj 2021 via Microsoft Teams.  
 

Styrelsemöten  
Styrelsen har genomförts:  
10 februari 
13 april 
20 maj (konstituerande) 
15 juni, extra insatt styrelsemöte på grund av upphandling av nytt kontrollprogram för SRK 
23 september.  
25 oktober, extra insatt styrelsemöte på grund av upphandling av nytt kontrollprogram för 
SRK. 
7 december  
Styrelsemötena har genomförts via Microsoft Teams förutom styrelsemötet den 7 
december, som genomfördes fysiskt. 
 

Viktiga händelser under året 2021 
 

Recipientkontroll/Kontrollprogrammet 
Under hösten 2021 har förbundet tillsammans med Arbogaåns Vattenförbund genomfört en 
upphandling av ny ansvarig för recipientkontrollen enligt kontrollprogrammet. Medins Havs 
och vattenkonsulter AB kommer att fortsätta ansvara för provtagningen av SRKn från 2022–
2025 med option för 2026–2027. Analyssvaren skickades ut till medlemmarna i mars 2022. 
Analysresultaten finns att ta del av digitalt. Medins kommer upprätta en rapport som 
kommer att skickas ut till medlemmarna.  
 

Kvarntorpsvatten 
Projektet har avslutats 
 

Hemsida 
Nyheter och information har lagts ut under året.   
Länk till hemsidan: https://hjvvf.se/ 
 

Hjälmardagen 
Den 10 november 2021 genomfördes den årliga Hjälmardagen i Närkes Kils församlingshem 
och årets tema var vattenvård i jordbrukslandskapet. 
 
Talare var Jennie Barron från SLU berättade om vatten i jordbrukslandlandskapet ur ett 
forskningsperspektiv. Anna Eklund LEVA-samordnare hos berättade om sitt LEVA-projekt, 
lärdomar och resultat. Vi fick även höra röster från lokalt engagemang i ett LEVA-projekt, 
Tomas Hammarlund och Stig Karlsson.  Ernst Witter länsstyrelsen i Örebro län, Anuschka 
Heeb och Malin Lovang från Lovanggruppen berättade om GREPPA och gårdsvisa 

https://hjvvf.se/


 
Verksamhetsberättelse 2021 

 
 
 

6 
 

vattenplaner. Markus Hoffman vattenexpert från LRF, berättade om lärdomar av 30 års 
arbete med näringsläckage från åkermark. 
 
Dagen var spännande och inspirerande och många fina möten med alla deltagarna under 
dagen.  
 

Vattenrådet/Projekt 
 

Hjälmarprojektet  
Under året har Kristin Richardsson arbetat med två projekt.  

• Kartläggning av små och mellanstora avloppsreningsverk i Eskilstunaåns 
avrinningsområde. Hon genomförde även ett seminarium och upprättade en rapport. 

 

• Utveckling av övergödningsplan och samordning av åtgärdsarbetet i Eskilstunaåns 
avrinningsområde. Möten har genomförts med nyckelpersoner med alla 10 
kommuner, tjänstemän samt politiker. Översiktligt inventerat vatten i alla 
översiktsplanerna. Hon genomförde även ett seminarium samt upprättade en karta 
och upprättade en rapport.  
 

Här kan ni läsa mer om projekten och rapporterna, https://hjvvf.se/hjalmarprojektet/ 
 

LIFE IP Rich Waters 
Hjälmarens Vattenvårdsförbund är med som en partner i LIFE IP Rich Waters. De actions vi är 
delaktiga i är C11 (interngödning), C12 (Öljaren) och C18 (miljögifter). HJVVF har deltagit i 
möten i olika actions under året.  
 
Förbundet har delat information om Life IP Rich Waters på olika vis via vår hemsida samt till 
våra medlemmar. Aktiviteter och samtal har genomförts med medlemmar om bland annat 
lokala vattenplaner och strategiska vattenarbete under Hjälmardagen samt förmedlat 
kontakter mellan kommuner och projektledare på LIFE för strategiskt vattenarbete.   
 
Förbundet var drivande och med i planeringen av en aktiviteterna i vattenveckan i 
Södermanlands län. Aktiviteten genomfördes vid Öljarens strand, där Katrineholm genomför 
sugmuddring av Öljaren som är en action i LIFE. Vattenveckan var ett samarbetsprojekt 
mellan Katrineholms kommun, länsstyrelsen i Södermanlands län, Greppa näringen, LRF, 
Nyköpingåarnas vattenvårdsförbund samt Järven Ecotech. 
 

I länken nedan kan ni läsa mer om Life IP Rich Waters: 
https://www.richwaters.se/ 
 

https://hjvvf.se/hjalmarprojektet/
https://www.richwaters.se/
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LEVA-projektet 
Överenskommet arbetssätt - Blackstaån 
Från hösten 2019 till december 2020 har det genomförts provtagning på nio provpunkter i 
Blackstaån och dess biflöden. Provsvaren har under året analyserats och sammanställts i en 
rapport samt i kartmaterial. Det har även gjorts en utredning levererades om lämpliga lägen 
för eventuella vattenåtgärder, varav en valdes för vidare utredning.  

Strukturkalkning 
Via åtgärdssamordnaren har lantbrukare haft möjlighet att söka ersättning för 
strukturkalkning av åkermark. Under perioden 2020–2021 har det kalkats 205 ha åkermark i 
huvudsak inom Blackstaåns avrinningsområde.  

Grävutbildning, gräva våtmark 
Under året har vi arrangerat ytterligare en grävutbildning för lantbrukare och entreprenörer.  
Utbildningsdagen genomfördes under hösten 2021 och var mycket uppskattad 
utbildningsdag. 

LEVA 10 förstudier, vattenfördröjning i skog  
Projektet syftar till att lokalisera lämpliga vattenåtgärder uppströms i skogsmark. En GIS-
analys över potentiella lägen har genomförts.  

Åtgärdsgenomförande etapp 1 
Målet i detta projekt är att anlägga en våtmark vid Blackstaån /Tysslingen. Uppstartsmöten 

har hållits och kontakter har skapats med nyckelpersoner i området.  

 

Anläggning av effektiva vattenåtgärder 
De två största dikningsföretagen i Blackstaåns avrinningsområdet har beviljats medel som en 

grundplåt för fortsatt arbete och utredning av möjliga åtgärder i Blackstaån. Medlen har 

beviljats fram till 2024.  

 

LEVA-Blackstaån 
LEVA-Blackstaån har avslutats och slutrapporterats till HAV. LEVA kommer fortsätta i en 
annan form genom LEVA-Hjälmaren, där även Blackstaåns avrinningsområde ingår.  

Inom projektet har aktiviteter genomförts, som Sörmlands vattenvecka, studiebesök från 

Svartåns vattenvårdsförbund i Västmanland möten med LRF, möte med Hopahjola, cafémöte 

med Västerhavet. Följ länken för att läsa mer om LEVA - Lokalt engagemang för vatten på 
Havs- och vattenmyndighetens hemsida.  

https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/program-projekt-och-
andra-uppdrag/leva---lokalt-engagemang-for-vatten.html 
 

https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/program-projekt-och-andra-uppdrag/leva---lokalt-engagemang-for-vatten.html
https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/program-projekt-och-andra-uppdrag/leva---lokalt-engagemang-for-vatten.html
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Fågelinventering  
Årets inventering genomfördes i maj och juni 2021. En rapport från inventeringen kommer 
under 2022. 
 

Samverkan 
De olika aktiviteterna är ett urval av vår samverkan med andra aktörer vi haft under året. På 
grund av rådande omständigheter har många träffar ställts in eller genomförts digitalt. 
Förbundet brukar åka på Havs- och vattenforums stora träff men även den ställdes in och 
förhoppningen är att den genomförs igen i framtiden.  
 

- Under året har svartågruppen träffats för att diskutera vattenfrågor och framtida 
projekt i avrinningsområdet. Arbetsgruppen utgör även styrgrupp för LEVA-projektet 
och åtgärdssamordnare. Gruppen har träffats fyra gånger under året, via Microsoft 
Teams. 

- Förbundet deltog på Fiskeförbudets årsmöte. 
- Genomfört vattendragsvandringar vid bland annat Öljaren samt vid Tysslingen. Det 

genomfördes även en vattendragsvandring på Hjälmardagen vid Tysslingen.   
- Förbundet hade besök Svartåns vattenråd i Västerås. 
- Medverkade på LEVA-träff i Gammelby. 
- Lokal vattensamverkan, ett nätverk och utbildning för engagerade i vattenråd. 

Utbildningen arrangeras av Västerhavets vattendistrikt. 
- Förbundet deltog på vattenveckan i Östersund som Sveriges förening för limnologi 

(SFL) arrangerat.  
- Medverkat i en aktivitet under vattenveckan i Sörmlands län. Samverkan och 

utbildning vid Öljarens strand. 
 

Ekonomi 
I årsredovisningen redovisas den ekonomiska redovisningen ingående. I bilaga 1 visas en 
sammanställning av årets resultat i tabell samt en tabell med redovisning av förbundets 
projekt, bilaga2. 
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Ordföranden har ordet 
Vårt avloppsvatten avslöjar en hel del om vårt samhälle och olika vanor vi människor har. 
Under pandemin har forskare kunnat följa utvecklingen genom analyser av avloppsvattnet. 
Polisen kan också avläsa användning av droger och vilka typer av droger som är i omlopp i 
samhället. Men även de mediciner som människor äter visar sig i vattnet. Under året har 
åtgärdsprogrammet för 2022–2028 varit ute på samråd. Vi har deltagit i samråden i 
Västmanlands-, Sörmlands och Örebro län. Styrelsen har under året arbetat med att ta fram 
en vision för vår verksamhet, som bygger på alla de styrdokument som berör oss. Vi vill 
också sätta upp strategier för verksamheten, som följer åtgärdsplanerna 2022–2028. Andra 
delen av Life Rich Water är nu avslutat, nu startar sista delen och där vi skall sprida 
erfarenheterna till våra medlemmar. Leva projektet i Blacksta ån är avslutat och inlämnat till 
HAV. Nu fortsätter vi med Leva Hjälmaren i hela vårt avrinningsområde.  
 
 

Hela vårt arbete går ut på att med små steg framåt förbättra vattnet i hela vårt 
avrinningsområde. Det är viktigt att vi arbetar för att virus, droger och medicinrester inte 
skall finnas i vattnets ekosystem. Vi måste envist och positivt arbeta mot våra mål. 
 
 
Örebro 23 maj 2022 
Ingegerd Oberg 
 
 

Underskrifter  
 
 
 
 
 
 
Ingegerd Oberg Mia Andersson 
Ordförande Verksamhetsansvarig /vattensamordnare 
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Bilaga 1 

Revisionsberättelse från revisorer 

  
  



 
Verksamhetsberättelse 2021 

 
 
 

11 
 

Bilaga 2 
Nedan är en redogörelse på intäkter och kostnader under 2021 för vattenrådet och 
recipientkontrollen. 
 
 

 

 Resultat 2021 

  

2021-01-01--2021-12-
31 

   
Vattenrådet Intäkter  
Projekt 1 Intäkter från kommunerna 741 309 

 Medlemsintäkter 4 635 

 Summa intäkter 745 944 

   

 Intäkt internt (75%) 1 388 

 Kostnader internt   (75%)  

 Personal -582 359 

 Resor -4 538 

 Konferens -4 316 

 Hyra -35 167 

 Ekonomitjänster -97 838 

 Marknadsföring -11 076 

 Administration -39 512 

 Kostnader internt (75%)  -774 806 

 Resultat Vattenrådet -27 474 

   

   
Recipientkontrollen Intäkter  
Projekt 2 Serviceintäkter 681 547 

 Medlemsintäkter 48 825 

 Öresjustering 4 

 Summa intäkter 730 376 

 Kostnader  

 Recipientkontrollen -529 182 

 Vattenpris -10 000 

 Hjälmardagen -552 

 Summa kostnader -539 734 

 Summa Intäkter-kostnader 190 642 

   

 Intäkt internt (25%) 463 

 Kostnader internt  (25%)  

 Personal -194 120 

 Resor -1 513 

 Konferens -1 439 

 Hyra -11 722 

 Ekonomitjänster -32 613 

 Marknadsföring -3 692 
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 Administration -13 170 

 Kostnader internt  (25%) -258 269 

 Resultat Recipientkontrollen -67 164 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Interna kostnader Internt  
som ska fördelas Intärn intäkt 1 850 

Projekt 3   

 Personal -776 478 

 Resor -6 050 

 Konferens -5 754 

 Hyra -46 889 

 Ekonomitjänster -130 451 

 Marknadsföring -14 768 

 Administration -52 685 

 Summa intern kostnad -1 033 075 

 Summa internt -1 031 225 
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Projektredovisning     Bilaga 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Projekt nr Projektnamn Intäkter Kostnad Resultat

4 LIFE IP Rich Waters 213 665 420 024 -206 359

6 LEVA Blackstaån AVSLUTAT 2 559 000 2 494 281 64 718

9 Fågelinventering 670 000 448 151 221 849

10 Hjälmarprojektet 225 000 -213 842 11 158

13 Tandlaån AVSLUTAT 209 404 -209 404 0

14 Provtagning Blackstaån AVSLUTAT 150 000 -128 138 21 862

Provtagning i Blackstaån och dess biflöden genomfördes 2019/2020

15 Grävutbildningen 120 795 -156 375 -35 580

16 Överenskommet arbetssätt 888 158 -419 216 468 942

17 Strukturkalkning 2020/2021 AVSLUTAT 525 447 -508 610 16867

18 Avlopsreningsverk 156 000 -137 793 18 207

19 Övergödningsplan 156000 -144961 11040

20 LOVA 10 förstudier 158 250 -101 209 57 041

21 Anläggning av effektiva vattenåtgärder 450 000 -446 175 3825

22 Åtgärdsgenomförande etapp 1 240 000 -24 158 215 842

23 Kalkfilterkampanj 2022 134 400 0 134 400

24 LEVA Hjälmaren 504 300 0 504 300

Projektet finansierar åtgärdsamordnaren, Anna Eklund

Är ett sammarbetsprojekt mellan Hjälmarens Vattenvårdsförbund, Örebro kommun och LRF. Ytterligare 

medfinansiär till projektet är pryts fond. 

Förbundet ska stå för 50 % av kostnaderna, därav ett minusresultat. Projektet kommer fortgå fram till 2024. 

Projektet består av 3 faser och vi går in i den sista fasen vid halvårsskiftet 2022. 

Projekt LEVA- Blackstaån är avslutat december 2021 men kommer ingå en del i det nya projektet LEVA-

Hjälmaren.

Är ett sammarbetsprojekt mellan Hjälmarens Vattenvårdsförbund, Länsstyrelsen i Örebro, Länsstyrelsen i 

västmaland och Länsstyrelsen i Södermaland 

Projektet är ett paraply projekt för flera delprojekt, projekt 18 avlopsreningsverk, projekt 19 övergödningsplan och 

projekt 24 LEVA-Hjälmaren.

Inom LEVA-Hjälmaren och åtgärdssamordnare finns nya möjligheter att arbeta med nya projekt längs Tandlaån. 

Grävutbildningen om att gräva våtmark har genomförts 2 gånger, 2020 och 2021. Utbildningen har varit uppskattad 

och förbundet planerar att genomföra en tredje omgång till hösten 2022.

Nytt projekt som ska genomföra en utredning om att öka anläggningen av kalkfilterdiken i avrinningsområdet. 

Denna omgång av strukturkalkning är avslutad. Resultat av strukturkalkade marker är ca 200 ha.

Projektet är ett delprojekt i Hjälmarprojektet och denna omgång är avslutad. En fortsättning kan ske i framtiden om 

det finns möjlighet till finansiering. 

Projektet är ett delprojekt i Hjälmarprojektet och denna omgång är avslutad. En fortsättning kan ske i framtiden om 

det finns möjlighet till finansiering. 

Projektet syftar till att lokalisera lämpliga vattenåtgärder uppströms i skogsmark. En GIS-analys över 

potentiella lägen har genomförts. 

De två största dikningsföretagen i Blackstaåns avrinningsområdet har beviljats medel som en grundplåt för 

fortsatt arbete och utredning av möjliga åtgärder i Blackstaån. Medlen har beviljats fram till 2024.

Målet i detta projekt är att anlägga en våtmark vid Blackstaån /Tysslingen. Uppstartsmöten har hållits och 

kontakter har skapats med nyckelpersoner i området.


