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( Torgny Forsgren, ledamot i VRO 10 och VRO 11,  och Roland Forsgren, ledamot i SNF )

Rapport till styrelsen och ordförande,
vissa aktiviteter under år 2020 – 2021
(och tidigare )  inför årsmötet 22/9 -2021
o stöd till verksamhetsrapport...

1. Projekt Örån med biflöden, ”Brister i skyddande Strandzoner vid
småvattendrag – kan ökad solinstrålning ge högre vattentemperatur och leda
till lägre syrehalt i vattnet –  kan eventuella störningar för fisk och andra
organismer i vatten uppkomma.”  SNF Lycksele kretsen och inom Vattenrådet
11:s uppdrag, påbörjades med fältinventeringar och temperaturmätningar
sommaren 2021. Vad är ekologiskt funktionella kantzoner. Även
litteraturstudier sammanställs om funna brister i utformning av kantzoner.
Vi kan konstatera att många brister finns i Skogsbrukets tillämpning och
utförande av skyddszoner mot vattendrag som kan störa vattenorganismer! När
vattentemperaturen stiger så blir det en lägre syrehalt i vattnet, vilket är en
nackdel för de organismer som ”andas” syre i vattnet med gälar. Laxfiskar
påverkas negativt vid minskade syrehalter i vatten. Klimatförändringen driver
på denna försämring. Vattenråden har en särskild roll om Miljön.

2. Samrådsyttrande över planerat Naturreservat på Tannberget, till Lycksele
kommun, Myndighetsnämnden, 2021-08-16. Kretsen har skrivit insändare mm
under år 2020..

3. Bevakning av en våra stora rovfåglars häckningsområde mellan Knaften och
Vägsele -  i ett kuperat landskapsområde längs Örån/Öreälv, nämligen
Kungsörn, Aquila chryasaetos, örnen är beroende av stora mäktiga tallar för
sina bon. Skogsbrukets hänsyn till dessa häckningsområden har försämrats. I
detta skogsområde har skogsbolaget gått ännu närmare med avverkningarna!
Vi anmälde detta per telefon, 2020-09-03, till Länsstyrelsen,
naturvårdsenheten. Detta område måste vi bevaka fortsättningsvis. Ännu större
risk nu på grund av pågående klimatförändring att de stora träden blåser
omkull i större utsträckning än tidigare i och med att tjälen/frusen mark
kommer senare på hösten eller en bit in på vintern. De stora höststormarna kan
då lättare blåsa omkull träden. Kungsörnen är en hotad art, rödlistad, NT =
Nära hotad.  Kungsörnen behöver tillgång till ostörda områden med lämplig
livsmiljö och gamla stora träd att bygga bon i. Hänsyn i skogsbruket är alltså
nödvändigt för dess fortlevnad och för många andra arter givetvis. Vi har
tidigare vandrat genom delar av Stöttingfjällets våtmarksområden med s.k.
myrholmar, många tidigare skogsklädda, men nu har skogsavverkningar skett
av flera känsliga naturområden här. Då har även stora träd avverkats, befintliga
boträd och presumtiva boträd för större fåglar. Här också brott mot /avvikelser
mot gällande regelverk! Vi har påpekat detta vid flera tillfällen, vid lokala



träffar med den lokala Skogsstyrelsen. De menar att de inte hinner kolla alla
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avverkningsanmälningar. (!)  Fjällvråken, Buteo lagopus, är också NT.
Duvhöken, Accipiter gentilis, är också NT. Tidigare syntes och hördes dessa då
och då vid bärplockning, på 1960-talet, i dessa områden. ( I ett utdrag från
dokumentet: ”Västerbottens fåglar”, 1999 av ornitologen Christer Olsson,
Umeå, så noterades anträffade fågelarter, 338 st, i länet, några enligt följande;
Kungsörn 17 – 20 st säkert identifierade till o med år 1997, Fjällvråk 30 – 300
st, Duvhök 300 – 500 st, Tjäder 1000 – 2000 st, Berguv 4 – 7 st, Gransångaren
3000 – 6000 st ). Läs mera på Naturvårdsverket dokumentet; ”Åtgärdsprogram
för hotade arter och naturtyper. 2011.”

4. Samråds-Yttrande till Lycksele kommun Myndighetsenheten angående
förfrågan om Vattenskoterbana på Umeälven vid Hawaiiudden. 2021-05-24.

5. Yttrande över utbyggnad av gruvan i Kristineberg, 2020-05-17.
6. Yttrande över ordinarie gruva i Fäboliden, 2020-06-13, utsläpp till Örån.
7. Samrådsyttrande om förslag till ny Livsmedelsstrategi, Region Västerbotten,

2021-04-22
8. Yttrande till Länsstyrelsen 2020 ? över planerat nytt Naturreservat vid

Åttonträsk, Roland o jag vi va o kollade området före.
9. Sammanställning aktiviteter inom vattenråden 10 och 11, utskick daterat

2021-07-27. Vattenrådens roll enligt EU:s Vattendirektiv.
10.Yttrande och överklagan till Svea Hovrätt/MMÖD.....


