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Vackra kiselalger berättar om vår miljö

Projekt i flera delar av avrinningsområdet

VÄLKOMNA PÅ 
ÅRSMÖTE

9/4 kl 9-15
Labbsand, Karlskoga

Utöver årsmötet bjuds ni på intressant redovisning av 
resultaten från vår miljöövervakning, fika och lunch 

och avslutningsvis studiebesök på 
sågverket Moelven Valåsen AB 

Dagordning och inbjudan 
kommer snart på vår hemsida

Anmälan till Matilda senast 5 april 

Besöksadress: Skrantahöjdsvägen 35, Karlskoga 
Hemsida: www.gvvf.se

Nummer 1 2019

Gullspångsälvens avrinningsområde är drygt 5000 
km2 stort - större än Gotland men något mindre än 
Vänern.  Vattenrådet driver eller deltar i projekt på fle-
ra ställen i avrinningsområdet. Vi tar fram kunskaps-
underlag och samarbetar med verksamhetsutövare, 
myndigheter och intressegrupper för att försöka hjälpa 
våra vatten att må så bra som möjligt. Här är de projekt 
som pågår eller planeras under 2019. Vill du veta mer 
presenteras de allteftersom på vår hemsida.

Inom vattenvårdsförbundets kontrollprogram görs ana-
lys av påväxtalger, också kallade kiselalger, på närma-
re 20 platser. Det finns många arter av kiselalger i våra 
vatten och det finurliga är att olika arter trivs i olika 
miljöer. Genom att studera artsammansättningen kan 
vi dra slutsater om vattnets surhet, näringsgrad osv. 
När vi tar ett vattenprov för att mäta kemin i vattnet, 
får vi en bild av situationen vid provtagningstillfället, 
en ögonblicksbild. När dessa kemiska undersökningar 
kompletteras med biologiska, tex kiselalger, kan slut-
satser även dras kring hur växter och djur (kiselagerna 
i det här fallet) faktiskt påverkas och hur situationen 
ser ut över tid. 

Kisjöbäcken
Förstudie och initial 
samverkan genomförd. 
Medel sökta för 2019

Bjurbäcksälven
Lokalt åtgärdsprogram 
framtaget och samver-
kan om fortsättning 
pågår

GRAP
Gullspång river action plan
Flera aktörer involverade, flera 
delprojekt pågår och planeras 
för att skapa hållbara förhål-
landen för Gullspångslaxen

Övartjärnsbäcken
Samarbete inlett och 
medel sökta för 2019

Saxen
Lokalt åtgärdsprogram 
tas fram under 2019-
2020

Trösälven, vägtrumma
Samverkan pågår

http://gvvf.se/index.htm?aktuellt/aktuellt.htm
http://gvvf.se/index.htm?verkstan/index.htm

