
 Vätternvårdsförbundets verksamhetsberättelse 2004 Sidan 1 
   

Vätternvårdsförbundets 
 

Verksamhetsberättelse för 
 

2004 
 
 

nedtecknat av 
Måns Lindell 

Jönköping den 9 februari 2005 
 

 
 

Provtagning på Vättern sommaren 2004. 

Bilaga 5 



 Vätternvårdsförbundets verksamhetsberättelse 2004 Sidan 2 
   

 

Innehållsförteckning 
 

A Övergripande _________________________________________________________ 2 
Sammanfattande utfall av verksamheten 2004 ____________________________________ 3 

B Uppföljning av arbetsprogram under 2004 __________________________________ 3 
Målformuleringar etc____________________________________________________________ 4 
Arbetsområden_________________________________________________________________ 5 
Miljöövervakning av Vättern _____________________________________________________ 6 
Samordning____________________________________________________________________ 7 
Special/Forskningsprojekt________________________________________________________ 9 
Information___________________________________________________________________ 10 
Remisser och yttranden _________________________________________________________ 13 
Projekt_______________________________________________________________________ 14 

C Budgetuppföljning ____________________________________________________ 16 
D Personal och medlemmar_______________________________________________ 16 
 
 

A Övergripande 
 
Verksamhetsåret 2004 kan för det första kännetecknas av ett år där miljöövervakningen av 
Vättern har gått enligt planerna. Året har dock inneburit en stor förändring då en inför året 
genomförd upphandling av provtagningsprogrammet och analyser resulterade i byte av kon-
sult, från SLU som innehaft uppdraget sedan 1967, till AnalyCen och Pelagia. Byte av kon-
sult har ägt rum utan praktiska problem och förbundet har varit nöjd under året. Olyckligtvis 
har upphandlingen överklagats och förbundet har tvingats avbryta upphandlingen vilket inne-
bär att en ny upphandling måste genomföras under 2005. 
 
För det andra kan 2004 karakteriseras av året då många rapporter har publicerats. Under 
2004 lanserades inte mindre än sju rapporter, dock tre av dessa precis efter Årsskriften publi-
cerades. Således har kunskapsunderlaget om Vättern öka väsentligt. 
 
Dessutom har ett antal stora tillståndsprövningar ägt rum runt Vättern vilkas miljökonse-
kvensbeskrivningar har ur Vätternperspektiv bevakats av sekretariatet. Sekretariatet kan kon-
statera att fokus på Vättern som N2000 objekt har blivit en naturlig del i tillståndsprocessen. 
Likaså kan det konstateras att flera reningsverk runt sjön nu söker förnyade tillstånd av myn-
digheterna. 
 
Under 2004 har dessutom det insamlade materialet för avstämning av vattenvårdsplanen 
Vättern 90 och Vättern 96 kunnat sammanställas. Underlaget är utskickat på remiss (januari 
2005). När alla parter är överens om tillståndet i Vättern kommer nya mål upprättas under 
2005. 
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Återigen har presentationer av Vättern och Vätternvårdsförbundet efterfrågats och ett antal 
presentationer har genomförts. 
 
Vätternvårdsförbundet kan också konstatera att upprättade budgetplaner har kunnat hållas 
under 2004 varvid ekonomin för tillfället är god. 
 
 
Sammanfattande utfall av verksamheten 2004 
 

Moment Utfall 
Målformuleringar   K p g a att avstämning av vattenvårdsplan klar, men nya mål 

ej utarbetade. 
Arbetsområden K p g a genomförda aktiviteter och avrapporteringar. 
Miljöövervakning J programmet har genomförts enligt planerna. 
Samordning J samordning av bevarandeplan för N2000, vattenskyddsom-

råde, vattenvårdsplan mm. 
Information J välbesökt hemsida, posters, föredrag om förbundet. 
Remisser och Yttranden J oftare naturlig remissinstans. 
Uppföljning av beslut K p g a att vattenvårdsplan ej är slutförd. 
Projekt J p g a antalet projekt och relevans för Vättern. 
Budget J budgeten har kunnat hållas med god marginal. 

 
 

 
B Uppföljning av arbetsprogram under 2004 
 
Arbetsprogrammet för 2004 antogs på stämman 2003 och riktas mot de målformuleringar som 
framgår i Vattenvårdsplanen Vättern 90 och 96, vilken är den övergripande och gällande 
styrmedlet för förbundets verksamhet. Där står bl a att Vätternvårdsförbundet har till syfte att 
arbeta för vården av sjön Vättern genom att:  
 
• söka påverka samhällsplaneringen och annan verksamhet av betydelse för vattenförhållanden i Vättern så att 

natur och kulturintresset främjas, 
• bedriva och samordna undersökningar och miljöövervakning av Vättern och dess tillflöden, 
• i samarbete med Länsstyrelserna svara för årlig utvärdering av denna undersöknings- och kontrollverksam-

het, 
• initiera konkreta åtgärder baserat på de olika åtgärdsgruppernas resultat, samt, 
• samordna och sprida information om sjön Vättern och hur den vårdas. 
 
Enligt beslut på Vätternvårdsförbundets styrelse 980225 behöver inte arbetsprogrammet detal-
jeras utöver vad som framgår i vattenvårdsplanen. Arbetsprogrammet under 2004 kan i kort-
het redovisas enligt nedan: 
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Figur 1. Att bedriva provtagningarna i Vättern är en av huvuduppgifterna för Vätternvårdsförbundet. Till vänster 
syns Torbjörn Johnsson, Pelagia Miljökonsult, mäta vattenkemiska parametrar. I mitten syns vattenhämtare för 
bottenvatten med kontinuerlig mätare för t ex temperatur genom hela vattenpelaren. Till höger är Torbjörn 
Johnsson och Kavi Salonen, Analycen Nordic AB, ute på sjöprovtagning i april 2004. 

 

Målformuleringar etc 
Under 2004 har arbetet fortsatt med att uppnå uppsatta mål genom genomförande av de 
”verka-för-satser ” som redovisas i Vättern 96. Målen uppnås genom aktiva åtgärder, kon-
sekvensbeskrivningar samt genom specialstudier. Målen kontrolleras huvudsakligen ge-
nom uppföljning via övervakningsprogrammet men även genom kontroll av ”externa” 
data.  
 
Under 2004 har det insamlade materialet som gäller för avstämningen av Vättern 90 och 
Vättern 96 kunnat sammanställas. För vart och ett mål och ”verka för”-sats har indikatorer 
tagits fram vilka har kunnat följas upp med hjälp av det insamlade materialet. Manuset har 
tagits fram av sakkunniggruppen vid två tillfällen under året. Strax efter årsskiftet 
2004/2005 kunde en remiss skickas ut till samtliga medlemmar samt ett stort antal andra 
intressenter. En slutversion kommer att beslutas på stämman 2005. 
 
Först när utvärderingen är fastlagd d v s att alla är överens om tillståndet i Vättern, kan de 
nya målen tas fram. Under mars 2005 kommer ett manus (remissversion) med nya mål 
och åtgärder kunna presenteras. De nya målen kommer att fastläggas under 2005 och be-
slutas på stämman 2006. 
 
En ny vattenvårdsplan innebär troligen justeringar av övervakningsprogrammet för att 
täcka in uppföljning av de målen. Likaså kommer övervakningen att inriktas mot att följa 
upp de mål som gäller för att fastställa god bevarandestatus enligt N2000 samt den ekolo-
giska statusen enligt vattendirektvet. Den nya vattenvårdsplanen kommer att vara upprät-
tad i samma form som de nationella miljömålen. 
 
Tabell 1. Avstämning av definierade punkter inom ”Målformuleringar” enligt arbetsprogrammet för 2004. 

Arbetsmoment Status 
1. Ny vattenvårdsplan K Avstämning av tidigare planer färdigställt, nya 

mål under utarbetande. 
2. Förankrad vattenvårdsplan hos och med-
lemmar K Avstämning remissbehandlad mej presenterad hos 

alla medlemmar. 
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3. Anpassning av övervakningsprogrammet J Sker kontinuerligt och större justeringar har ej be-
hövts under 2004. 

4. Uppföljningsbara mål J Indikatorer föreslagna för varje mål i Vättern 96. 
4. Definiera bevarandestatus för N2000-
objektet Vättern. J Vätternvårdsförbundet samordnar arbete, manuset 

framställt under 2004. 

SAMMANTAGET:  K p g a att avstämning av tidigare planer är klara men nya mål ej  
färdigställts fullt ut. 
 

Arbetsområden 
Kvävegruppen 
Kvävegruppen togs ett arbetsprogram fram under 2000 som innehöll såväl konkreta un-
dersökningar som sammanställningar och informationsinsatser. En rad av momenten har 
genomförts under den planerade perioden med vissa resultat. Någon ny plan för Kväve-
gruppens aktiviteter har därefter ej presenterats och aktiviteten har varit låg under 2004. 
Till viss del kan detta förklaras med att gruppen inte i haft några ekonomiska medel bud-
geterade under 2004 p g a den föraviserade höjningen av undersökningsprogrammet. 
 
I och med att den rörliga resursen som arbetsgruppen tidigare disponerat för åtgärder 
minskar upphör gruppens möjligheter till att aktivt jobba med t ex undersökningar i sin 
egen regi.  
 
Länsstyrelsen i Östergötland har krävt undersökningar i Ålebäcken. Undersökningarna vi-
sade på att vissa golvbrunnar i en industri ledde rakt ut i bäcken med höga näringshalter 
som följd. Bristerna har åtgärdats under 2004 och följaktligen borde näringsämnena i Åle-
bäcken minska under 2004 och framåt. 
 
Tabell 2. Avstämning av definierade punkter enligt arbetsprogrammet för 2004 beslutade på stämman 2003. 

Arbetsmoment status 
1. Beskriva källor och möjliga åtgärder för 
kvävetillförsel L Förnyad källfördelning (rapport 46) ej utfört. 

2. Avsluta tidigare verksamhet och hitta former 
för framtid L Aktiviteterna framledes är ej definierade. 

 
SAMMANTAGET:  L p g a osäker aktivitet och avsaknad av plan under 2004. 

         
Figur 2. Ålebäcken i Östergötland (till vänster)  är det vattendrag som uppvisar högst näringsämneshalter 
runt Vättern. I de nedre delarna är det möjligt för Vätternöring att leka (i mitten). Vid mynningen i Vättern 
är mängden fastsittande alger riklig (till höger). Åtgärder i en industri under 2004 bör leda till tydligt mins-
kade näringsämnestransporter. 
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Metallgruppen: 
Metallgruppen har under året kunnat konstatera att det s k Rosthyttan vid Zinkgruvan är 
en betydande Zinkkälla för zinktransporter till Norra Vättern. Undersökningar visar på att 
området kan ensamt förklara den sedan länge noterade faktumet att det saknas en källa i 
norra Vättern. Under 2004 konstaterades att området måste ”isoleras” från fortsatt läcka-
ge. 
 
Dessutom har metallgruppen låtit ett examensarbete genomföras på Zinkgruvan rörande 
hur anrikningssand kan användas för fastlägga metaller i gruvvatten. Arbetet nominerades 
till Svenska Gruvföreningens tävling om ”bästa examensarbete” och var där bland ”final-
förslagen”. 
 
Under året har metallgruppen identifierat ett par arbetspunkter för framtiden. Bland annat 
avses en förnyad metallbudget tas fram. Liknande som för kvävegruppen så har metall-
gruppen haft ytterst begränsade medel för aktiviteter.  

 
Tabell 3. Avstämning av definierade punkter enligt arbetsprogrammet för 2004. 

Arbetsmoment Status 
1. Redovisning av metalläckage från ”Rosthyt-
tan” i norra Vättern. J  Provtagningar i projekt ”Rosthyttan” har fortlöpt 

under året genom Zinkgruvans försorg. Preliminära 
sammanställningar har genomförts. 

2. Avsluta tidigare verksamhet och hitta former 
för framtid K Aktiviteterna måttligt definierade. 

SAMMANTAGET:  J p g a genomförda aktivitet och förslag till fortsättning.. 
 

Påverkan Urban Miljö (PUM) 
Inom PUM-målformuleringarna har arbetet fokuserats kring fortsatta studier av vägtrafi-
kens påverkan på Vättern bl a från E4. Vätternvårdsförbudnet kan nu konstatera att hela 
Vättern nu bedömd enligt konsekvensklassificering, totalt 149 vattendrag.  

 
Under 2004 ägde en uppdatering rum av den första rapporten om konsekvensklassificering 
på östra sidan. Det innebär att hela materialet nu är i samma klass och mycket lämpligt för 
t ex tittskåp. 
 
PUM-gruppen har liksom övriga arbetsgrupper haft ytterst begränsat med medel för att 
bedriva aktivitet under 2004. 
 
Tabell 4. Avstämning av definierade punkter enligt arbetsprogrammet för 2004 beslutade på stämman 2003. 

Arbetsmoment Status 
1. Uppdatera konsekvensklassificering öst J  Genomfört och redovisat i rapport. 

SAMMANTAGET:  J p g a genomförda aktiviteter och avrapporteringar. 
 
 

Miljöövervakning av Vättern 
Ett nytt miljöövervakningsprogram påbörjades under 2001. Detta program är förberett för 
de krav som ställs i det antagna ramdirektivet för vatten (2000/60/EEG). 
 
Under 2004 stödde Naturvårdsverket miljöövervakningen för Vättern med 400.000 kr 
(liksom tidigare år – det är emellertid inte helt klart år från år). Medlen går till Länsstyrel-
sen i Jönköping och sorteras under regional miljöövervakning. Detta bidrag inkluderas 
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med medlemsavgifterna i Vätternvårdsförbundet varvid under 2004 den totala budgeten 
var ca 1,5 miljoner kronor. Ungefär en tredjedel åtgår för att driva verksamheten och res-
terande del till direkta undersökningar/analyskostnader. 
 
Under 2004 genomfördes en upphandling vilken resulterade i ett byta av konsult från 
SLU till Pelagia Miljökontroll och AnalyCen Nordic AB. Bytet av konsult har fungerat 
problemfritt och programmet har kunnat löpa utan avbrott. Den genomförda upphand-
lingen ledde till att kostnaderna har kunnat pressats med ca 30%. 
 

2004

Åtgärdsgru
pper 404

1%

Analyser 
403
65%

Information 
406
1%

reserv 499
2%

Sekretariat 
401
27%

Administrat
ion 402

4%

 
Figur 3. Fördelning av budgeten under 2004. 

 
Tabell 5. Avstämning av definierade punkter enligt arbetsprogrammet för 2004. 

Moment Status 
1. Genomföra programmet J Genomfört utan problem. Ny konsult. 
2. Ta fram undersökningstyper för 

undervattensväxter J Två metodtester genomförda och redovisade.  

3. Redovisa specialstudier J Under 2004 redovisades 4 specialstudier/rapporter. 
4. Uppdatering av hemsidan och mer 

överskådlig presentation av över-
vakningsresultat. 

J Fortlöpande förbättringar av presentationsmaterial, t 
ex kortsammanfattningar i rapporter, OH-bilder, datorpre-
sentationer, mer färgtryck i rapporter, posters. Hemsidan 
besöktes under 2004 nästan 100 000 gånger. 

5. Fler regelbundna moment. L Inga nya moment har blivit regelbundna under 2004. 
SAMMANTAGET:  J p g a att övervakningsprogrammet kunnat genomföras enligt 
plan, delvis med nya rutiner 

 
 

Samordning 
En viktig uppgift för Vätternvårdsförbundet är att få tillstånd ett effektivt resursutnyttjan-
de bland dess medlemmar. Under 2004 har bland annat samverkan mellan olika provtag-
ningsprogram ägt rum. Det kan sägas att lokaler och metoder är väl samordnade medan 
utvärdering av gemensamma områden inte är optimal ännu. Samarbetet mellan de olika 
programmen för samordnad recipientkontroll har fungerat bra och kommer att utvecklas 
ytterligare. 
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Tabell 6. Avstämning av definierade punkter enligt arbetsprogrammet för 2004. 
Moment Status 

1. Rapportserien, presentation av gemensamma under-
sökningar. J 4 rapporter under 2004. Fiskets intressen 

presenterar fler studier i rapportserien. 
2. Samordning av yrkesfiske, fritidsfiske, militär, och 

turism J  Genomförs fortlöpande. Flera protokoll-
förda möten. 

3. Sammanslutning för Stora Sjöar J  Ett möte under 2004. 
4. Samordning av provpunkter mellan olika program, t 

ex SRK  J  Genomförs fortlöpande – utökats under 
2004. 

5. samordna arbeten inom jord-och skogbrukssektorn. L Ingen aktivitet redovisad.  
6. Möjliggöra forskning i Vättern K Erbjudande om delatagnde ges men svag 

uppslutning. 
7. Aktivt söka del av införandet av ramdirektivet för 

vatten J Deltagit i införandet och aktivt tagit ställ-
ning till att vara en part framåt. 

SAMMANTAGET:  J p g a genomförda moment. 
 

Samordningsgrupp Vättern 
I samordningsgrupp Vättern förs en fortlöpande dialog om avvägning mellan civila och 
militära intressen. Samordningsgruppen har sedan 1979 utfört ett mycket framgångsrikt 
arbete med bl a begränsningar av riskområde samt utökning av skjutfria perioder. Vättern-
vårdsförbundet har kallats till möten sedan 1989. Gruppens verksamhet har under senare 
år påverkats av en lång rad omorganisationer, inte minst inom Försvarsmakten. Vättern-
vårdsförbundet gör betoningen att Samordningsgrupp Vättern är ett viktigt dialogforum.  
 
En av arbetsuppgifterna under 2004 har varit att formellt ändra/korrigera riskområden för 
skjutområden i Vättern då detta inte gjorts fullt ut tidigare. Befintliga tavlor är inaktuella. 
Under 2004 har det meddelats att Försvarsmakten har prioriterat och budgeterat informa-
tionstavlor. 
 
Ytterligare verksamheter har berört anpassning av vissa skjutfält så att landgränsen över-
ensstämmer med vattengränsen. 
 
Under 2004 har Vätternvårdsförbundet deltagit ett möte varifrån protokoll finns på sekre-
tariatet: 
 
041022: Karlsborgs Skjutfält, Karlsborg 
 
Dessutom lämnar Vätternvårdsförbundet skriftliga synpunkter på remisser om skjutfria 
perioder.  

 
Stora sjöar 
Många av de frågeställningar och som berör Vättern är också relevanta för landets övriga 
”Stora Sjöar” (officiellt Vänern och Mälaren). Samarbetet med Vänerns vattenvårdsför-
bund har sedan dess bildande 1997 varit intensivt. Kontakten är väl tillgodosedd då Agne-
ta Christensen, vattensakkunnig på Vänernkansliet ingår i Vätternvårdsförbundets verk-
samhetsutskott.   
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Sedan 1999 har en grupp bestående av representanter för Vänern, Vättern, Mälaren, Na-
turvårdsverket och Fiskeriverket funnit en samarbetsform som är produktiv, vilken kallas 
”Stora Sjö-gruppen”. 
 
Under 2004 har miljöövervakningsprogrammet, som i stora delar är gemensamt för de sto-
ra sjöarna, fortlöpt utan problem. I september 2004 hölls Stora Sjö möte i Skagersvik, med 
Vänerns vattenvårdsförbund såsom sammankallande. Härvid beslutades att den gemen-
samma satsningen för året bör riktas mot läkemedelsrester i/till respektive sjö. Projektet 
planeras under 2004 och utförs under 2005.  
 
Även Vänern och Mälaren genomförde upphandlingar under 2004. I Vänern fick SLU 
fortsatt förtroende medan i Mälarens fall gick anbudet till AlControl . Samtliga tre sjöar 
har därmed olika utförare vilket är beklagligt men nödvändigt för att kunna bibehålla 
övervakningsprogrammen i respektive sjö.  
 
Under 2004 har gruppen sammanträffats följande gånger (minnesanteckningar finns att 
tillgå på hemsidan): 
 
040709:  Skagersvik, Stora Sjömöte om årets verksamheter vid respektive sjö 
041216-17: Uppsala, Möte för nationell utförare. 
 

Special/Forskningsprojekt 
För att belysa aktuella problem och fylla ut kunskapsluckor genomför och publicerar Vät-
ternvårdsförbundet specialprojekt. Medel för dessa kommer oftast från medel som sekre-
tariatet ansöker om hos olika möjliga finansiärer. Ofta förekommer en stor samordning av 
olika finansiärer. 
 
Vätternvårdsförbundet skall fortlöpande uppdatera och aktivt söka sig till frontlinjen för 
forskning. Vättern skall kunna utgöra intressant undersökningsobjekt för olika frågeställ-
ningar. För uppfylla detta krävs kontakter med högskolor. Vätternvårdsförbundet skall 
agera för samordning i tid och rum för dylika projekt. Olika forskningsprojekt som utförs 
med anknytning till Vättern skall presenteras i förbundets sammanställningar och andra 
informationskanaler (hemsida, Vätterndag etc). 
 

Tabell 8. Specialprojekt och forskning som är sekretariat till känna (ej fulltäckande) under 2004. 
Moment Status Anmärkning 

1. Examensarbeten J Ca 6 examensarbeten har varit pågå-
ende/avslutats under 2004 

Göteborgs Universitet, Kalmar 
Högskola, Högskolan i Skövde, 
Uppsala Universitet.  
Relevanta trycks i rapportserien. 

2. Forskningsprojekt J Forskning om ”satellitövervakning” 
av miljöparametrar fortsätter.  

J Kräftstudier fortsätter. 

Uppsala Universitet,  
Lunds Universitet. 
(se längre fram för detaljer) 

3. Avhandlingar  L  Ingen sekretariatet tillkänna  

4. Presentation på (in-
ter) nationella konfe-
renser 

J Totalt 4 presentationer och/eller pos-
tertillfällen. Inga internationella presenta-
tioner. 
  

(se längre fram för detaljer) 

5. Slutföra Konsekvens-
klassificering Mälar- J Utfört och redovisat i Rapport 78. Hela Vättern klart. 
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dalen 
6. Konsekvens-och 

spridningsmodell på  
internet 

L  Ingen aktivitet. Diskussioner möjliga att uppta. 

7. Naturvärdesbedöm-
ning av tillflöden J Biotopkartering utfört, viss värdering 

av värdefulla vattendrag inom Jönköpings 
län. 

Manus/remiss hos Länsstyrelsen 
i Jönköping 

8. Studier om signal-
kräfta J Bidragit till kartering av utbredning 

av signalkräfta i Vättern 
Redovisat i Rapport 87. 

9. Näringsminskning i 
Ålebäcken J Inventering av källor samt åtgärder 

utförda. 
 

SAMMANTAGET:  J p g a genomförda moment. 
 

Information 
 
En av förbundets stora uppgifter bör vara att visa upp förbundet och dess verksamhet för 
allmänheten. För närvarande är Vätternvårdsförbundet tämligen känt av myndigheter där 
förbundet fungerar som rådgivande och remissinstans i flera statliga utredningar och re-
misser. Det finns dock ett informationsbehov att möta från allmänhet bland annat media  
skolor, naturskyddsorganisationer etc.  
 
Sedvanligt rapporteras projekt fortlöpande i Vätternvårdsförbundets egen rapportserie. 
Under 2004 har totalt fyra nya rapporter utgivits (se längre fram). Rapporterna går att be-
ställa från sekretariatet alternativt laddas ned via hemsidan. I rapportserien publiceras år-
ligen Årsskriften innehållande det senaste årets resultat från samordnad miljöövervakning 
av Vättern med sammanfattningarna av övriga under året utgivna rapporter. 
 
Någon presentation av Vättern på internationella konferenser har ej genomförts från sek-
retariatets sida, men fakta genererade från miljöövervakningsprogrammen har med största 
sannolikhet använts av forskare på olika konferenser. 
 
För att bemöta informationsbehovet har hemsidan uppdaterats vid ett flertal tillfällen un-
der 2004 vilket sköts av sekreteraren på kansliet (Ann-Sofie Weimarsson). Under 2004 
har den med fisket gemensamma ingångssidan för information om miljö och fiskefak-
ta/regler besökts närmare 100 000 gånger.  Av besöken så är ca 2/3 på fiskets del och 1/3 
på Vätternvårdsförbundet. 
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Figur 4. Besök på Vätterns hemsidan under 2004 www.vattern.org. 

http://www.vattern.org
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På totalt sex posters beskrivs förbundet och dess aktivitet, vissa projekt mm. Dessa pos-
ters har under 2004 gästat medlemmarna t ex FMV provplats Karlsborg, Motala Kom-
mun, Zinkgruvan Mining m fl. Posterna kan beställas från kansliet och skickas lätt rullade 
i tub på posten. Beställning görs via sekretariatet. Det har visat sig vid upprepade tillfäl-
len att informationen fungerat bra med denna typ av utställning och förbundet har blivit 
uppmärksammade i t ex media.  
 
Under 2004 genomfördes ingen Vätterndag, något som tidigare beslutades äga rum vart 
annat år. Nästa liknande informationstillfälle som genomfördes 2003 planeras till 2005. 

 
Vätternvårdsförbundet har under året försökt nå informationsspridning via media vid en 
rad tillfällen. Bland annat har totalt tre informationsbrev utgivits via epost under hösten. 
Tanken är att informationsbrevet skall utges vid behov och endast via epost/hemsida.  
Sett över året har de pressutskick som skickats ut haft tillfredsställande genomslag med 
en rad uppringningar från t ex både radio, tidning och TV kort därpå. 

 
Tabell 9. Avstämning av definierade punkter enligt arbetsprogrammet för 2004 beslutade på stämman 2003. 

Moment Status 
1. Rapportserien  J 4 rapporter utgivna., Tryck numera med färg och 

delvis attraktivare layout. 
2. Posters J Posters gästat minst 4 medlemmar under 2004. 
3. (Inter)nationell presentation av förbundet och 

dess verksamhet J Totalt 9 presentationer nationellt. 

L Inga internationella konferenspresentationer av 
sekretariatet. 

4. Nätverk för Stora Sjöar J Utbyte med Vänern, Mälaren samt Mjösa i Nor-
ge. 

5. Hemsida J God uppdatering, ca 100 000 besök under 2004. 
Dock ej någon engelsk version. 

6. Tittskåp L Ingen aktivitet. 

SAMMANTAGET:  J p g a genomförda moment. 
 
Officiella presentationer 

Under året har sekretariatet presenterat Vätternvårdsförbundets verksamhet eller resultat 
av olika undersökning vid total 9 tillfällen vilket är något lägre än normalt för ett år.  

 
Tabell10. Tillfällen som Vätternvårdsförbundet presenterat föredrag. 

Moment Plats Datum Åhörare 
Vattenuttag i Vättern Motala 2004-02-05 Uppstartmöte vattenskyddsområde 
Riskarbete i Vättern Motala 2004-02-05 Uppstartmöte vattenskyddsområde 
Från ax till limpa Jönköping 2004-02-19 Landstingsträff 
Undervattensväxter och Kräftor i Vättern Motala 2004-03-12 Östgöta Kräftprojekt 
Vad händer i Vätternvårdsförbundet Hjo 2004-03-17 Yrkesfiskarnas årsmöte 
Vattenvårdplan Vättern Borghamn 2004-05-07 Årsstämma 
Från ax till limpa Jönköping 2004-05-13 MiljöHälsoskyddskonferens 
Vättern och Vätternvårdsförbundet Jönköping 2004-08-13 SMHI/SIDA Operational hydrology 
Vattenvårdplan Vättern Motala 2004-09-08 MSV styrelsemöte 
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Vättern och Vätternvårdsförbundet Jönköping 2004-10-18 Stockholmsstad MÖV 

SAMMANTAGET:  K p g a antalet föredrag om förbundet och dess aktiviteter. 
 

Korta sammanfattningar av under 2004 utgivna rapporter 
Sekretariatet inventerade för en tid sedan befintliga förråd och listade alla publikationer 
sedan Kommittén för Vätterns Vattenvård bildades 1957. Denna lista finns från och med 
rapport 53 längst bak i den årliga årsskriften samt på hemsidan. För de ”moderna” projek-
ten finns reservexemplar, dock ej några större lager (möjlighet att trycka mindre upplagor 
efter hand finns dock). För de äldre rapporterna finns endast enstaka nummer. Serien i sin 
helhet finns dock på sekretariatet och kan kopieras/lånas därifrån. Samtliga modernare 
rapporter finns på hemsidan www.vattern.org. 
 
Rapport 80: Gruvvattenrening med hjälp av anrik-
ningssand:  
I ett examensarbete undersöks olika styrande paramet-
rar (pH, tid; syre, halter mm) för hur anrikningssand 
kan fungera som adsorbent för olika metaller vid 
pumpning i en pipeline från anrikningen till klarnings-
sjön vid Zinkgruvan Mining AB: Arbetet har relevans 
för Zinkgruvan att optimera fastläggningen och därmed 
hindra vattenlösliga metaller från att komma ut i miljön 
i norra Vätterns område. Arbetet blev även nominerat 
till Gruvföreningens årsmöte och rönte stor framgång 
om bästa examensarbete. 
 
Rapport 81. Näringsvävsmodellering i Vättern 
Rapporten består av två delar. Det första examensarbe-
tet handlar om näringsvävsmodellering och näringshal-
ter i Vättern, det andra ett examensarbete om modelle-
ring kring rödingens tillbakagång i Vättern. Sammanta-
get visas på olika scenarier för vad som händer om när-
ingshalten i Vättern ändras t ex hur mycket kvicksilver 
ökar i fisk, hur mycket kräftor kan fastlägga etc. Det 
andra arbetet visar på storleken av olika påverkansfak-
torer där uttaget av röding är den ensamt största varia-
beln för att styra mängden röding i sjön. 

 
Rapport 82: Rödingens lekplatser och överlevnad vid 
återutsättning i Vättern. 
Rapporten summerar två olika studier. Den ena är en 
kartläggning av rödingens lekplaster. Kartläggningen 
har genomförts genom litteraturstudier och genom in-
tervjuer av en stor mängd människor, främst fiskare, 
om kända lekplatser. Arbetet har resulterat i en karta 
med totalt 43 lekplatser kunnat kartläggas. Vad gäller 
överlevnad efter det att rödingen har krokats med spö 
så kommer författaren fram till genom en omfattande 
litteraturstudie att ca 15% av rödingen överlever ej en 
återutsättning. Denna siffra är högre än för andra laxar-

 

http://www.vattern.org
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tade fiskar. Rapporten har tagits fram av fiskefunktio-
nen för Vättern. 
 

Rapport 83: Påväxtalger i Vättern 
Ioch med rapport 83 summeras tre års studier om påväx-
talger i Vättern. Studien visar på att det på de flesta lo-
kalerna i Vättern visar på näringsfattiga förhållanden 
med hög biologisk mångfald bland arterna av påväxten. 
Dock visar tidstrender på att det är en viss ökning av al-
gerna på stenar etc något som kan ha flera förklaringar. 

 
 
 
Remisser och yttranden 
 

Vätternvårdsförbundet har fortsatt uttrycka ståndpunkter och servera underlag och fakta 
om Vätterns miljö. Under 2004 har dock remissfrekvensen varit låg men av viktig karak-
tär. Mycket av remisserna har berört hur olika verksamheter berör den sk  Natura 2000-
aspekten. Vidare är det förbundets förhoppning att det blir samsyn av tillståndsärenden 
runt sjön. Därför önskar förbundet få möjlighet att yttra sig på ärenden som kan beröra 
Vättern 
 
Remisser 

 
Tabell11. Tillfällen som Vätternvårdsförbundets sekretariat skrivit yttranden. 

Datum Gällande Till 
040113 Riskområden i Vättern Södra Militärdistriktet 
040812 Förlängning av råvattentub i Vättern i Vadstena 

kommun 
Länsstyrelsen i östergötland. 

040121 Fasta mätbojar av vattenkvalitet i Vättern SMHI 
040108 Sjöförlagd ledning mellan Bastedalen och Ol-

shammar 
Askersunds kommun 

041022 Bankeryds avloppsreningsverk Länsstyrelsen i Jönköping 
040823 Regionala miljömål Länsstyrelsen i Jönköping 
040813 Ansökan om täktverksamhet vid Baskarpssand Länsstyrelsen i Jönköping 
040812 Biotopkartering Vätternbäckar Länsstyrelsen i Jönköping 
040322 Ändring av fiskets föreskrifter Länsstyrelsen i Jönköping 
040128 Ansökan om tillstånd för Habo Plaggfärgeri Länsstyrelsen i Jönköping 
040823 Regionala miljömål Länsstyrelsen i Örebro 

 SAMMANTAGET:  J p g a redovisade skrivelser. 
 
Glädjande är att förbundet efterfrågas i en rad tillståndsansökningar. 
 
Uppföljning av VU:s beslut 
 
Följande lista baserar sig på beslut tagna i VU under kalenderåret 2004 och är av karaktä-
ren skrivelser, yttranden, genomföranden etc. Beslut av "standardtyp" (enklare form) har 
ej tagits med. Listan ger ändå en viss antydning vad som diskuterats och genomförs inom 
VU. 
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Tabell 12. Avstämning av genomförandegrad av ”viktigare” beslut i verksamhetsutskottet (från prokollen). 

Beslutsdatum Beslut gällande Anmärkning 
040129 Infoblad-serie J genomfört med 3 ut-

skick 
040129 Samordning av vattenskyddsområde, uppstartmöte J Vätternvårdsförbundet 

tagit initiativ till sjögemen-
sam strategi 

040129 Bevarandeplan för N2000 J Vätternvårdsförbundet 
tagit initiativ till sjögemen-
sam strategi 

   
040310 Utvärdering och beslut av anbud i upphandling av 

miljöövervakningsprogram J Genomfört 

040310 Prognos för medlemsavgifter 2005 och framåt J Genomfört. 
   

040603 Erbjudande av medlemsavgifter. L Ej utfört förrän jan 2005 
040603 Förfrågan till Sjöfartsverket om uppdaterat sjökort L Ej utfört 
040603 Kontakt med Mjösa vattenförbund, Norge, om studie-

besök J Studiebesök planeras i 
slutet av maj 2005. Kontakt 
taget. 

   
040909 Avbryta upphandling av miljöövervakning av Vättern 

p g a Länsrättens dom J Genomfört  

040909 Remiss av bakgrundsdokument för vattenvårdsplan J Genomfört 
040909 Projektplan för projektansökan om samförvaltning av 

fisket J Redovisat för styrelsen 

   
041202 Förnyad upphandling L Ej utfört – planeras 

mars 2005. 
041202 Förfrågan till Länsstyrelserna om ”nodsekretariat” J Förfrågan utförd, av-

vaktande svar. 
SAMMANTAGET:  K p g a i stora delar god beslutsuppfyllse, men vissa moment åter-
står. 

 
Projekt 
 

En alltmer viktig roll för Vätternvårdsförbundet tycks vara att utgöra oberoende part för 
samordning av bl a villkorsbelagda undersökningar, rena forskningsprojekt, ordinarie 
övervakningsprogram mm. Flera företag och organisationer har ett uttalat miljöansvar 
vilket är mycket glädjande. Emellertid tycks kapacitet att ordna med kontakter, ansvars-
tecknande och övrig samordning i tid och rum mm inte vara lika lätt som det rena eko-
nomiska understödjande av projektet. Vätternvårdsförbundet kan då fungera som en länk 
genom att förmedla kontakter, kontraktering etc. Detta är även framledes troligen en vik-
tig uppgift för förbundet. 
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En rad projekt har både genomförts och slutförts, samt vissa påbörjade sträcker sig längre 
fram i tiden.  Under 2004 följde Vätternvårdsförbundet ett antal projekt (se nedan). Samt-
liga bistår med kunskap för utvärdering av Vätterns miljötillstånd och därmed miljööver-
vakning.  
 
 
 

Tabell 13. Forskningsprojekt som Vätternvårdsförbundet följt under 2004 
Projektitel Utförare Frågeställning/referens 
1. Satellitövervakning av Vätterns vat-

tenkvalitet 
Niklas Strömbäck 
 Uppsala Universitet 

Använda fjärranalys för be-
skriva ytvattenstatus. 

2. Modellering av Vätterns näringssta-
tus och organismsamhällen (exa-
mensarbete) 

Sofia Dahl och Charlotta 
Rosenqvist, Uppsala 
Universitet 

Att modellera hur bl a kräftor  
kan påverka ekosystemet, 
samt belysa interncirkulatio-
nen av fosfor . 

3. Vätterns litorala fiskfauna och fisk-
produktion (examensarbete) 

Johnny Norrgård, Göteb-
rogs Universitet 

Elfiske i strandzonen 

4. Modellering av störrödningens till-
bakagång i Vättern (examensarbete) 

Malin Sezter 
Högskolan i Kalmar 

Utreda olika faktorers inbör-
des styrka till rödingens till-
bakagång 

5. Undersökning av undervattenvegeta-
tion i Vättern 

Anders Olsson 
Melica Ab 

Ta fram undersökningsmeto-
dik för undervattensväxter, 
särskilt arter enligt N2000. 

6. Isfria vintrar-hur påverkas vatten-
kvalitet och växtplanktonutveckling 
i Sveriges största sjöar?  

Westöö, A.-K. 2004 Inst. 
för miljöanalys, SLU, 
Uppsala 

Examensarbete 

7. Synchrony in relationships between 
the North Atlantic Oscillation and 
water chemistry among Sweden's 
largest lakes 

Weyhenmeyer, G. A. 
2004 Inst. för miljöanalys, 
SLU, Uppsala 

Limnol. Oceanogr. 49: 1191-
1201. 

8. Concentration of persistent organic 
pollutants i salmon. (examensarbete) 

Anderas Nilsson 
Lunds Universitet 

Jämföra miljögiftshalter i lax 
från Vättern, Vänern och Ös-
tersjön 

9. Nonlinear temperature response of 
lake ice breakup 

Weyhenmeyer, G. A., M. 
Meili and D. M. Living-
stone. 

Geophysical Research Letters 
31: L07203, doi: 
10.1029/2004GL019530. 

SAMMANTAGET:  J p g a antalet projekt och relevans för Vättern. 
 
Tabell 14. Presentationer av forskningsresultat där data från Vättern ingått. 

Forskningspresentationer rö-
rande Vättern  

Vem? Konferens 

1. Synchrony in relationships between 
the North Atlantic Oscillation and 
water chemistry among Sweden's 
largest lakes 

Weyhenmeyer, G. A. Inst. 
för miljöanalys, SLU, 
Uppsala 

2004. Limnol. Oceanogr. 49: 
1191-1201. 

2. Nonlinear temperature response of 
lake ice breakup 

Weyhenmeyer, G. A., M. 
Meili and D. M. Living-
stone. 

Geophysical Research Letters 
31: L07203, doi: 
10.1029/2004GL019530. 

3. A Satellite Based Water Quality 
Monitoring System for Lakes 
Vänern and Vättern, Sweden.  

Reinart, A., Pierson, D., 
Strömbeck, N., Land, P., 
& Reinhold, M. 2004.  

Poster at Ocean Optics XVII, 
October 25-29 2004, Freeman-
tle, Australia 

4. Lake trophic status and bioaccumu-
lation of Polychlorinated Biphenyls 
(PCB) in benthic organisms -A 
comparison between littoral and pro-

Niklas Holmqvist, Patrik 
Stenroth, Olof Berglund, 
Per Nyström, Wilhelm 
Graneli and Per Larsson 

Can. J. Fish. Aquat. Sci,. in 
press. 2004 
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fundal invertebrates 
5. Arctic Char Salvelinus Alpinus spe-

cies complex in Ireland 
Fran Igoe & Johan Ham-
mar, Fiskeriverket 

Biology and Environment: 
Proceedings of the Royal Irish 
Academy, vol 104B(3) 73-92 

SAMMANTAGET:  J p g a att Vättern presenteras i forskningssammanhang såväl na-
tionellt som internationellt. 

 
 

C Budgetuppföljning 
Under år 2004 inbringade medlemsintäkter från de 41 medlemmarna 780 000 kr vilket var 
planenligt. Kostnaderna i bokslutet uppgick till ca 930 000 kr vilket gjorde att förbundet under 
2004 tärde på kapitalet med knappa 150 000 kr. Utgifterna var dock enligt arbetsprogram och 
budgeterat.  Förbundet överförde ca 550 000 kr från tidigare års bokslut till verksamhetsåret 
2004 varför den totala omsättningen under 2004 uppgick till ca 1.3 miljoner kr. Anledningen 
till den stora överföring av medel var osäkerheten i huruvida kostnaderna av miljöövervak-
ningsprogrammet skulle bli under året då upphandlingen ej var genomförd vid budgeterings-
tillfället. Dessutom tillkommer ett bidrag på 400.000 kr från Naturvårdsverket för miljöunder-
sökningar i Vättern. Därmed kan den totala budgeten sägas uppgå till ca 1.7 miljoner kronor. 
Detta bidrag administreras dock av Länsstyrelsen i Jönköpings län. 
 
Tillgångarna uppgick vid utgången av 2004 till ca 580 000 kr. Av dessa var ca 40 000 kr upp-
bokade i leverantörsskulder. Årets resultat med ca 150 000 kr som tärde på kapitalet resulterar 
i att ca 400 000 kr överföras till 2005 och 2006. Beslut om fördelningen av dessa medel tas 
förts på stämman 2005. 
 
Ytterligare aspekter på 2004 års budget är: 

• Samtliga poster har underskridit budgeten 
• Reservmedeln som avsattes för ev kostnadshöjning av miljöövervakningsprogrammet 

behövde ej nyttjas (140 000 kr). 
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Figur 5. Fördelning av intäkter och utgifter i Vätternvårdsförbudnets bokslut 1996-2004.  

SAMMANTAGET:  J p g a att budgeten kunnat hållas 
 
 
D Personal och medlemmar 
 
Under 2004 har inga större förändringar ägt rum inom förbundet. Som sakkunnig i vattenfrå-
gor i Vätternvårdsförbundet arbetar Måns Lindell, tjänsten omfattar 50%. På sekretariatet har 
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även Ola Broberg funnit till hands som Förbundssekreterare, en tjänst som sker inom Olas 
ordinarie tjänst på Länsstyrelsen. Vidare har sekretariatets handfasta arbete med utskick, be-
ställningar etc skötts av Ann-Sofie Weimarsson på Länsstyrelsen i Jönköping. Ann-Sofie är 
anställd på förbundet till 25%.  Jan-Anders Johansson, Jönköpings kommun, handhar förbun-
dets kassa. Jan-Anders uppbär vissa arvoden för tjänsten. 
 
Till sekretariatet kan även ordförande i verksamhetsutskottet kopplas. Under 2004 var det 
Kjell Aldsten ifrån Hjo. Nedan följer förteckningar över Vätternvårdsförbundets personal: 
 
Sekretariatet 
 
Tabell 15. Sekretariatets  sammansättning under 2004. 
Post Namn 
Förbundssekretare Ola Broberg 
Sakkunnig vattenfrågor Måns Lindell 
Kansli Ann-Sofie Weimarsson 
Kassör Jan-Anders Johansson 
Ordf Verksamhetsutskottet Kjell Aldsten, Hjo 

 
Styrelsen 
Styrelsen har under året hållit två ordinarie styrelsemöten. Vårmötet hölls den 19 februari på 
Olshammargården vid Aspa och höstmötet hölls den 21 oktober på SAAB Bofors Dynamics i 
Motala. Godkända protokoll från dessa möten finns tillgängliga på sekretariatet och på hemsi-
dan. Efter mötet i Aspa bjöds styrelsen på en guidad rundtur på Aspa Bruk. Tack till Dan 
Björk och Elisabeth Lennartsson för möjligheten att besöka Aspa bruk. Även på höstmötet 
erhöll medlemmarna en rundtur under guidning av Lars-Göran Bohm och Bertil Jönsson på 
”Torpedverkstaden” vilket var mycket intressant. 

 
Figur 6. Styrelsen på besök på Aspa Bruk i februari 2004. 

 
Ordinarie förbundsstämma hölls den 7 maj i Borghamn. Efter stämman förevisades förbundet 
om verksamheterna på Borghamns Stenindustri. Stämman var välbesökt med ca 34 personer 
representerande 21 medlemmar. 
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På Stämman valdes Bo Landholm, t f landshövding i Jönköpings län, till ordförande för första 
året och som vice ordförande i Vätternvårdsförbundet valdes Kjell Aldsten, Hjo, han för sjätte 
året i rad. 
 
Tabell 16. Styrelsens sammansättning under 2004 . 

Post Namn Representerar Suppleant Tid 
Ordförande Bo Landholm Länsstyrelsen Jönköping - årligen 
V Ordf Kjell Aldsten,  Hjo Kommun - årligen 
     
Ledamöter     
A Ingemar Bergbom Habo Kommun Lars Ola Blad 2003-2004 
A Jan Hällgren Lst E län Niclas Bäckman 2003-2004 
A 
 

Fred Mellberg  Zinkgruvan Mining AB Lars-Olof Wallermann 2003-2004 

A Elisabeth Lennartsson Askersunds kommun Bo Malmström 2003-2004 
A Ulf Hermansson Landsting E län Jan Drakfors 2003-2004 
A Rolf Gustavsson Yrkesfisket Georg Andersson 2003-2004 
A Susanna Hogdin Lst O län Agneta Christensen 2003-2004 
A Anders Johansson LRF Roland Jonsson 2003-2004 
     
B Håkan Marklund Naturvårdsverket Manuela Notter 2004-2005 
B Martin Engström Lst T Län Peder Eriksson 2004-2005 
B Per Nyberg Fiskeriverket Örebro Stefan Sjögren 2004-2005 
B Clas Jenreck Lst F Län Ola Broberg 2004-2005 
B Dan Björk Munksjö Aspa Bruk  AB Sture Bjäreholt 2004-2005 
B Carl-Johan Rangsjö Jordbruksverket Rolf Larsson 2004-2005 
B Peter Malmsjö Motala kommun Kent Karlsson 2004-2005 

 

      
Figur 7. Stämman 2004 hölls på Borghamns vandrarhem med besök på stenindustrin efteråt. 

 
Valberedning och revisorer 
 
Tabell 17. Valberedning och revisorers sammansättning under 2004. 
Post Namn Representerar Suppleant Tid 
Valberedning Jan Kaijser  Jönköpings kommun (sammankallande) - årligen 

Valberedning Evert Fingal Karlsborgs kommun - årligen 

Revisor Stellan Sandberg Jönköpings kommun Mikael Levinsson årligen 

Revisor Rigmor Asp Jönköpings kommun Mikael Levinsson årligen 
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Verksamhetsutskottet (VU) 
Verksamhetsutskotten (VU) sköter det fortlöpande arbetet inom förbundet. VU har under året 
haft fem möten fördelat jämnt över året.  För den som önskar finns de justerade protokollen på 
sekretariatet eller på hemsidan. 
 
Tabell 18. Verksamhetsutskottets sammansättning under 2004.  
Post Namn Suppleant Tid 
Ordförande Kjell Aldsten - löpande 

 Martin Engström Peder Eriksson löpande 

 Agneta Christensen Susanna Hodgin löpande 

 Niclas Bäckman Kerstin Konitzer  löpande 

 Måns Lindell - löpande 

 Ola Broberg - löpande 

 Ann-Sofie Weimarsson - löpande 

 Fred Mellberg Lars-Olof Wallermann löpande 

 Per Nyberg Stefan Sjögren löpande 
 
 
Sakkunniggruppen (SKG) 
Sakkunniggruppen har haft två möten under 2004. Båda mötena har berört framtagnde av 
avstämning och bakgrundsdokument inför vattenvårdsplanen varit i fokus. 
 
20040406-07:  I Tivedstorp. Bakgrundsdokument och avstämning 
20041006-07:  I Brandstorp. Bedömning/korrigering av måluppfyllelse 
 
 
Tabell 19. Sakkunniggruppen sammansättning under 2004. 
Namn Respresenterar 
Agneta Christensen V Götalands län 
Martin Engström/Peder Eriksson Örebro län 
Niclas Bäckman Östergötlands län 
Måns Lindell Vätternvårdsförbundet 
Ola Broberg Jönköpings län 
Per Nyberg Fiskeriverket 

 
 
Åtgärdsgrupper 
 
Kväve-Gruppen 
Kvävegruppen har inte haft några protokollförda möten under 2004 och någon planenlig verk-
samhet har ej utförts. 
 
Metall-gruppen 
Metallgruppen fortsatte under 2004 med kartering efter källor till metalltillförseln till norra 
Vättern. Projektet Rosthyttan har fortsatt undersökas av Zinkgruvans och lokalen framträder 
alltmer såsom en klar och tydligt miljöförorenare. 
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Tabell 20. Metallgruppens sammansättning under 2004. 
Namn Org. Övrigt 
Ann-Charlott Carlström Lst Örebro sammankallande 
Fred Mellberg Zinkgruvan  
Peter Malmsjö Motala  
Stefan Johnsson Askersund  
Jan Kaijser/Lars Wennerberg Jönköping kommun  
Måns Lindell Vätternvårdsförbundet  

 
 
Påverkan Urban Miljö  
Inom åtgärdsområdet Påverkan Urban Miljö (PUM) har en uppdatering av den första konse-
kvensklassificeringen utförts, Konsekvensklassificering Öst. Det innebär att samtliga 149 
väg/bäckpassager runt Vättern nu har ett enhetligt underlag. Gruppen är inte personifierad 
utan sammansätts efter behov. 
 
Medlemmar 
 
Vätternvårdsförbundet har under 2004 haft 42 medlemsorganisationer/företag. Under året har 
inga  nya medlemmar tillkommet och inga utgått. 
   
Tabell 21. Medlemsförteckning för Vätternvårdsförbundet under 2004 

Nr Organisation/företag Andelar Avgift 
1 Smurfit Munksjö Aspa Bruk AB 18 50184 
2 Baskarpssand AB 1 2788 
3 SAAB Bofors UWS 2 5576 
4 Bofors Carl Gustaf Vanäsverken AB  2 5576 
5 Sveaskog AB 2 5576 
6 FMV/FFK Karlsborg 2 5576 
7 Husqvarna AB 3 8364 
8 Isaksson AB 4 11152 
9 LRF 2 5576 

10 MIHAB 4 11152 
11 MiloDistriktSyd 5 13940 
12 P4 2 5576 
13 F7 2 5576 
14 Smurfit Munksjö AB/Jönköping 15 41820 
15 EVOX Rifa AB 2 5576 
16 Skaraborgsvatten 7 19516 
17 Ulfhult Säteri 1 2788 
18 Östergötlands Båtförbund 1 2788 
19 Motala Ströms Samfällighetsförening 3 8364 
20 Vägverket 5 13940 
21 Zinkgruvan Mining AB 11 30668 
22 Samordnad Recipientkontroll Norra Vättern 4 11152 
23 Samordnad Recipientkontroll Södra Vättern 4 11152 
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24 Askersund Kommun 8 22304 
25 Habo Kommun 9 25092 
26 Hjo Kommun 9 25092 
27 Jönköping Kommun 36 100368 
28 Karlsborgs Kommun 9 25092 
29 Motala Kommun 17 47396 
30 Vadstena Kommun 9 25092 
31 Ödeshög Kommun 9 25092 
32 Landsting E län x25.000 25000 
33 Landsting F län x25.000 25000 
34 Landsting O län x25.000 25000 
35 Landsting T län x25.000 25000 
36 Länsstyrelsen E x25.000 25000 
37 Länsstyrelsen F x25.000 25000 
38 Länsstyrelsen O x25.000 25000 
39 Länsstyrelsen T x25.000 25000 
40 Naturvårdsverket y400.000   
41 Fiskeriverket y   
42 Jordbruksverket y   

 Andelar/Medlemsintäkter 208 779904 
 Kostnad att fördela på andelar 580000   
 Kostnad per andel 2788   
 x= fast avgift/bidrag till undersökningar     
 y= har ej medlemsavgift men delfinansierar undersökningarna     

 hela undersökningsprogrammet (inkl NV + FV)   1264904 
 
Under året hade förbundets 42 medlemmar olika avgifter där 31 stycken medlemmar delar på 
208 andelar. Totalt fördelas 580.000 kr / år via andelstalen vilket gör att 1 andel motsvarar 
2.788 kr. Länsstyrelser och Landsting har fasta årsavgifter 25.000 kr per år, resulterande i 
totalt 200.000 kr. Naturvårdsverket och Fiskeriverket har inga utpekade medlemsavgifter men 
bidrager genom undersökningar till miljöövervakning av Vättern. Jordbruksverket har inte 
något bidrag till övervakning under 2004.  
 
Vid bortfall av medlemmar ökar andelskostnaden respektive minskar om medlemmar till-
kommer. Dock måste en andelstillförsel vara ≥ 3 andelar för att en utjämning av andelens 
storlek kommer tillstånd (styrelsemötet 031021). Årsavgiften delas upp i en undersökningsav-
gift och en administrativ avgift vilka är 85% respektive 15% av årsavgiften. Detta följer ett 
beslut på förbundsstämman 1994. 
 
Verksamhetsberättelsen är förankrad i Styrelsen den 22 februari 2005. 
 
Jönköping den 1 mars 2005   
 
 
Måns Lindell    Bo Landholm 
Sekretariatet    Ordf.   


