Östervåla den 17:e september 2012

Rapport till Östervåla Utvecklingsråd
Tämnarens Vattenråd är bildat 4 juni 2007 på förslag av Länsstyrelsen 30 januari 2007.
Det är en undersektion inom ideella föreningen Östervåla Utvecklingsråd.

Vision
Restaurera Tämnaren & dess miljö för att ge rent och tillräckligt vatten
till våra barnbarn i Uppsala, Tierp och Heby samt Östersjön!
Vattenfrågan berör allt: kultur, näring, miljö, fritid, livsbetingelser.

Uppdrag
Vattenrådet är ett språkrör för bygden kring Tämnaren och Tämnarån. Vattenrådet är
organisatör, kunskapsförmedlare och genomförare, och dess synpunkter har stor dignitet.
Vattenrådet består av intressenter, markägare och fritidsstugeägare kring sjön samt
vattenvårdsorganisationer och Heby, Tierps och Uppsala kommuner. En viktig punkt i
arbetet är att öka lokalsamhällets, dvs. allmänhetens delaktighet och inflytande i arbetet. Det
är ett frivilligt organ, men kan spela en viktig roll och dess åsikter väger tungt i Länsstyrelsens
och vattenmyndighetens arbete.
Vad vill vi nå?
Genom vårt arbete vill vi få en förståelse och engagemang hos lokalsamhället kring Tämnaren
för räddning av sjön, så att vattenrådets vision uppnås. Vi vill att de tre kommunerna
intresserar sig för och engagerar sig i samarbete med vattenrådet för restaurering av
Tämnaren. Vi vill att organisationer och myndigheter på regional och nationell nivå bidrar till
arbetet med att återställa Tämnaren, så att det är god vattenkvalitet 2021.
Ekonomi
Tämnarens Vattenråd har under dessa år arbetat för att både lokalbefolkning och
myndigheter skall ha förtroende för vattenrådet och dess arbete. Arbetet är dock mycket
långsiktigt. Två gånger har Norra Östersjöns Vattenmyndighet med kansli i Västerås gett
bidrag till vattenrådet. Senast juni 2011 med 100 000 kronor, som förmedlas via
Länsstyrelsen i Uppsala. Dessa medel har använts till samarbete med SLU, konsultarbeten
och broschyrproduktion.
Utfört arbete
Vattenrådet har under fyra år bedrivit ett nära och start samarbete med Miljökommunikation
vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Under åren har ett flertal seminarier och workshops
genomförts med lokalbefolkningen i Månkarbo, Aspnäs, Birgittagården och Nolmyra. Ett
adressregister har inköpts av Lantmäteriverket, vilket har bearbetats, varvid vi nu har ett
aktuellt register med 200 personer som är fastighetsägare inom 1,5 km från sjön. Under
hösten inbjuds åter till ett seminarium, där lokalbefolkningen skall få komma med förslag till
åtgärder, som skall riktas till kommuner och myndigheter.

Rapporter
Under 2010 genomförde nio studenter från Uppsala universitet ett större arbete, vilket
ledde till den omfattande rapporten ”Restaureringsåtgärder för bevarandet av sjön
Tämnaren”. Under 2012 har Tämnarens Vattenråd bekostat en konsultstudie, som har
kostnadsberäknat vad restaureringsåtgärder kan kosta.
Destination Tämnaren
Tillsammans med Ekonomiskt historiska institutionen vid Uppsala universitet och Upplands
museum har ett arbete inletts för att utveckla företagsamhet, besöksnäring och turism runt
hela sjön. En historisk rapport har publicerats, som beskriver den stora sjösänkningen 187178 och dess konsekvenser för lantbruk och övrig näring. Tämnarens Vattenråd har sökt och
fått projektmedel 175 000 kronor, som bekostar arbetet hos universitet och museum.
Satsningen på restaurering av Fågeltornet är en del av utvecklingen av Tämnaren som
besöksobjekt. Till det bidrog Sala Sparbank.
Broschyrer
Under senaste halvåret har vi arbetat med att skriva, redigera och producera tre broschyrer,
som under hösten skall distribueras för att ge kännedom om Tämnaren som sjö samt dess
vattenråd. Broschyrerna är:
1. Levande vatten och bygd. 8 sidor som är en introduktionsbeskrivning, främst för
lokalsamhället.
2. Samarbete för bättre vatten. 20 sidor ”faktabok” för myndigheter, beslutsfattare
och politiker.
3. Vem bestämmer om Tämnaren. 8 sidor som beskriver samarbetet med Sveriges
Lantbruksuniversitet.
För att bekosta produktion och distribution används medel från Vattenmyndigheten (beslut
2011).
Samarbete kommuner och myndigheter
Tämnaren ligger inom tre kommuner, Heby, Tierp och Uppsala. Samarbetet med Heby och
Tierp är mycket bra. Kommunledningen i Uppsala är mycket svårbearbetad och har visat litet
intresse, trots att staden tar vatten från Tämnaren och Uppsala äger senaste vattendomen
från 1973. Men vi fortsätter bearbetningen för att också under våren 2013 arrangera en
större Tämnarkonferens med de tre kommunerna som inbjudare och medarrangörer. Syftet
med konferensen är att få ett gemensamt större aktivt ansvarstagande för Tämnaren.
Med tjänstemän hos Länsstyrelsen har vi mycket gott samarbete, dock är nye landshövdingen
och nya länsrådet mycket svåra att få komma till tals med. Men vi fortsätter bearbetningen.
För att långsiktigt kunna bedriva ett gott och kvalificerat vattenvårdsarbete måste
vattenrådet få mer finansiering. Vi har sökt flera projekt på EU-nivå men fått avslag. Vi
försöker också bearbeta företrädare för regering, riksdag, naturvårdsverk, mm.
Tämnarens Vattenråd
Kiell Tofters, ordförande

