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 HÖSTMÖTE  

5/11 kl: 13-16 
Karlskoga, Skrantahöjdsvägen 35  

digitalt möte Teams 

Gullspångsälvens vattenråd och vattenvårdsförbund bjuder in till 
höstens medlemsmöte. Framförallt kommer vi att besluta om 

budget och verksamhetsplanering inför 2021.  

Dagordning, handlingar och inbjudan med länk till det 
digitala mötesrummet kommer att finnas på vår  

hemsida. 

Anmälan till Ida senast 2/11 

 Besöksadress: Skrantahöjdsvägen 35, Karlskoga   E-mail: ida.lewin@karlskoga.se 

 Hemsida: www.gvvf.se       Telefon: 0586-62157 

 Facebook: Gullspångsälvens vattenråd och vattenvårdsförbund 

Ny statusklassning i avrinningsområdet 

Nya medlemmar i styrelsen 
Efter årsmötet har det skett förändringar i styrelsen för 
Vattenvårdsförbundet och vattenrådet. Lennart Johansson, 
Storfors, blev vald till ny vice ordförande efter Kent Gustavs-
son. Styrelsen har också fått två nya medlemmar. Kerstin Bäck-
erbo från Gullspångs kommun och Thorbjörn Pettersson från 
Karlskoga kommun.  Styrelsen i sin helhet presenteras på vår 
hemsida, gvvf.se 

Under 2018-2019 gjordes en ny 
statusklassning av alla vattenföre-
komster i Sverige och i våras pre-
senterades resultatet. Alla vatten-
förekomster som anses naturliga 
bedöms efter ekologisk och ke-
misk status. Dessa statusklass-
ningar ligger sedan till grund för 
beslut om nya miljökvalitetsnor-
mer som ska beslutas under 
2020. I EU:s vattendirektiv är må-
let att alla vatten ska uppnå minst 
god status och att inga vatten ska 
få försämrad status. I Gull-
spångsälvens avrinningsområde 
är den ekologiska statusen på 
flera platser måttlig eller sämre. 
Det största problemen vi ser i 
avrinningsområdet är bristande 
konnektivitet och morfologiska 
förändring tillsammans med flö-
desförändringar och försurning.   
 
När det gäller kem- 
isk status är hela  
avrinnningsområdet 
rött, liksom alla vatt- 
endrag i hela Sverige. 
Detta beror på för  
höga halter av kvick-
silver. Hela Norden 
har detta problem  

Kartan visar ekologisk status i vattendragen 

i Gullspångsälvens avrinningsområde 

Projekt i Trösälven 

Under våren och sommaren har  vattenrådet drivit ett projekt i 
Trösälven, vid vägtrumman nedströms Hållsjöns utlopp. Det 
har tagits fram en arkeologisk undersökning av platsen 
eftersom området har flera fornlämningar. Dessutom har väg-
trummans hållfasthet utretts för att säkerställa att den klarar 
av de åtgärder som är planerade för att eliminera fallet ut ur 
trumman. Fallet utgör ett vandringshinder för fisk och andra 
vattenlevande djur. Eftersom vägtrumman har en ytterligare 
livslängd på uppåt fyrtio år så kommer åtgärderna bestå i att 
skapa en mer naturlig botten inuti trumman och att bygga upp 
botten vid fallet. För att allt detta ska hållas på plats kommer 
ett nät av armeringsjärn läggas som ett skelett att bygga på. 
Vägsamfälligheten som är ansvariga för trumman hoppas att 
detta ska kunna utföras under nästa år. 

och det beror på att tidigare stora utsläpp lett till storskalig 
atmosfärisk disposition. Det samma gäller också till stor del för 
PBDE (polybromerade difenyletrar). På vissa ställen i avrin-
ningsområdet ser vi också förhöjda halter av vissa tungmetal-
ler och PFAS. 
Men vi har också flera vatten som uppnår god ekologisk status 
och det ska vi jobba för att bevara. 

http://gvvf.se/
https://www.facebook.com/Gullspångsälvens-vattenråd-och-vattenvårdsförbund-102460384714758/

