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Protokoll – styrelsemöte 

Gullspångsälvens vattenvårdsförbund och vattenråd 2020-04-01 
 

 

1. Mötet Öppnas 
Då varken ordförande eller vice ordförande är närvaranade öppnar Ida mötet kl 

13:05 

Namn Organisation 

Lennart Johansson Storfors kommun 

Nils Nygren Sveaskog 

Ylva Helmfrid Schwartz Karlskoga Energi och miljö 

Simon Persson Miljöbolaget 

Sylve Johansson Fortum 

Kent Grängstedt Hällefors kommun 

Sif Eklund Karlskoga Bergslags hembygdsförening 

Lars Rosén LRF 

Tomas Schön Länsstyrelsen Örebro 

Eric Bergwall Länsstyrelsen Värmland 

Agneta Christensen Länsstyrelsen V. Götaland 

Ida Lewin Sekreterare 

 

 

2. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs.  

 

3. Val av justerare 
Ylva Helmfrid Schwartz och Sif Eklund väljs att justera protokollet 

 

4. Föregående mötesprotokoll 

Ida informerar om att arbetsgruppen för energi och miljö var en grupp som 

Matilda drog ihop med kraftverksägare i avrinningsområdet, framför allt 

privata aktörer, och lst för många år sedan. De försökte se om det fanns 

samverkansmöjligheter, att stötta varandra, hur vattenrådet kunde vara ett stöd i 

miljöanpassning av vattenkraften osv. De hade några träffar för många år sedan 

men konstaterade att det var så mycket som hände inom området med 

utredningar på regeringsnivå etc och det var svårt att hitta hur gruppen skulle 

arbeta så den pausades. Därefter har lst, älvgrupp mfl forum jobbat med de 

frågorna och det är svårt att se hur vattenrådet skulle kunna göra något utöver 

det, förutom att delta i de sammanhang som anordnas. Det kan vara viktigt att 

vattenrådet synkar sig med de utredningar som pågår och  

Ylva erbjuder sig att informera om nyheter inom vattenkraftområdet på 

styrelsemöten framöver. 
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Protokollet läggs därmed till handlingarna. 

 

 

5. Ekonomi 

 

a. Ekonomisk rapport. Inget att rapportera 

 

6. Kommande/genomfört program 
 

Genomfört 
- Trösälven: LOVA-ansökan inlämnad för att göra förstudie vid och i 

anslutning till vägtrumman söder om Hållsjön i Trösälven. 

Länsstyrelsen har beviljat bidragsansökan och Ida har kontaktat Mats Olsson 

som är konsult. Han kommer att anlitas för att utföra projektet.  

- Gullspångsälvens vattenråd och vattenvårdsförbund finns på Facebook. 

Alla som har Facebook kan gå in och gilla sidan för att inte missa nyheter som 

läggs upp där. Det är tänkt som en direktkanal för att berätta om vad som är på 

gång i både GVVF och GVR. 

- Nyhetsbrev 1 2020 utskickat. Skickades ut enligt maillista 13/3 2020 och 

finns också upplagt på hemsidan. 

 

Kommande 
- Årsmöte 22/4 Gammelkroppa konferens med studiebesök vid Fortums 

fiskodling måste på grund av coronavirus och kommunens mötesrestriktioner 

flyttas.  

Beslut: Mötet flyttas till 23/6.  

Enligt stadgarna ska årsmöte hållas innan juni månads utgång så vi flyttar 

mötet så långt fram som möjligt. Under rådande omständigheter får vi vänta 

och se om ett fysiskt möte kan hållas då, men att flytta mötet ger oss möjlighet 

att undersöka andra digitala möjligheter för mötet. Ida skickar ut information 

till alla som fått nyhetsbrevet med inbjudan till årsmöte. 

- Hemsidan är under uppdatering till wordpress och  kommer att få ett nytt 

utseende. Förslag till funktioner som kan behövas kan lämnas till Ida.  

- Saxen, färdigställa åtgärdsprogram (Kräftmannen AB) och kommunicera ut. 

Tomas Jansson (Kräftmannen AB) har fått resultat från DNA-analys och han 

håller på att sammanställa resultaten och undersöka om det kommer behövas 

några kompletterande undersökningar. Diskussion hålls om hur resultatet ska 

kommuniceras ut. 

Beslut: En sammanfattande rapport läggs på hemsidan. Konsultrapporten läggs 

i den låsta delen på hemsidan och delas med berörda parter.  

 

7. Övriga frågor 
- Rapporten av resultat från recipientkontrollen. Tidigare år har resultaten från 

mätningarna lämnats som bilagor på en CD som följt med den sammanfattade 
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tryckta rapporten. Vi hade en diskussion om hur denna information skulle 

förmedlas i framtiden, då CD-skivor inte längre är aktuellet. 

Beslut: I fortsättningen kommer bilagorna endast att levereras som en digital 

fil som läggs upp på hemsidan. 

- Stödparametrar behöver läggas till på 8 kontrollpunkter i kontrollprogrammet 

för att kunna rapportera metaller som analyseras vid dessa punkter. Ida har 

begärt prisuppgift på detta från Synlab. 

 

- Agneta lyfter frågan om vi fått information om de alldeles nya 

statusklassningarna av alla vatten i avrinningsområdet. Ny statusklassning 

finns tillgänglig och nya beslutade åtgärdsprogram publiceras i dagarna. Ett 

stort samråd kommer att komma i november. Vid nästa möte kommer 

länsstyrelsen att berätta om de nya statusklassningarna. 

 

8. Nästa möte bestäms till 22/4 kl 13:00 

 

9. Mötet avslutas 14:10 

 

 

 

 

Vid protokollet   
 

 

 

 

________________________                  

Ida Lewin 

Vattenrådgivare/Sekreterare 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

   

Ylva Helmfrid Schwartz                         

Justerare  

 Sif Eklund 

Justerare 

 


