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Sammanfattning av 2020  

Vattenmyndighetens samråd 
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Att 2020 har varit ett annorlunda år är nog alla överens om. 
Ingen kunde föreställa sig vilken inverkan viruset skulle få. 
Inställda möten, att inte få träffas och inte minst den oro jag 
tror att många känt både för sjukdomen i sig för dem i ens 
närhet som tillhör högriskgrupper men också för hur sam-
hället i stort påverkas.  
Vattenvårdsförbundets och vattenrådets grundverksamhet 
har dock inte påverkats till någon större del. Kontrollpro-
grammet har utförts, alla prover är analyserade och vi har 
bra koll på vattnet. Vid några punkter som stack ut under 
förra året undersöks möjligheten för utökad provtagning för 
att ge en bättre bild av vad som hänt.  
Vattenrådet har tagit fram fördjupad kunskap för vidare åt-
gärder med vandringshinder i Trösälven, ett lokalt åtgärds-
program för Övartjärnsbäcken och ett åtgärdsprogram för 
tillrinnande vattendrag till sjön Saxen. Det finns mycket att 
göra för att förbättra statusen i vattnet.  
När vi inte kunnat träffas har vi fått lära oss att kommunicera 
över digitala plattformar och vi har gjort det med bravur. 
Både årsmöte och höstmöte hölls digitalt liksom alla våra 
styrelsemöten sedan i mars. Det blir inte alltid samma sak, 
men det kan bli bra ändå och jag är säker på att vi även 
framåt kommer att ha nytta av digitala möten. I ett så stort 
område som Gullspångsälven kan digitala möten ibland göra 
så att fler kan delta.  
Jag vill också tacka för ett mycket lärorikt första år som sam-
ordnare för vattenvårdsförbundet och rådet. Jag ser fram 
emot att fortsätta arbetet.  
Tills sist önskar jag alla en frisk, god jul och ett riktigt härligt 
gott nytt år! 

Vattenförvaltningen i Sverige är uppdelad i sexårscykler och 
det är nu dags att gå in i nästa cykel, 2021-2017. Alla vattenfö-
rekomster har som framgått av tidigare nyhetsbrev, fått en ny 
statusklassning, riskbedömningar är gjorda och MKN ska eller 
är beslutade. Den 1 november gick vattenmyndigheterna ut 
på samråd med den nya förvaltningsplanen, miljökvalitetsnor-
mer och åtgärdsplanen. Alla dessa är bindande, det vill säga 
att de ska uppfyllas av myndigheter och kommuner.  
Vattenrådet är en del av kommunernas vattenarbete och ska 
vara ett forum för sammarbete mellan kommunerna, vattnet 
bryr sig inte om kommungränser. Länsstyrelsen har ansvaret 
för att hålla samrådsmöten och dessa kommer att inledas i 
januari, men för att prata om vad den nya förvaltningsplanen 
innebär för Gullspångsälvens avrinningsområde har vattenrå-
det beslutat att hålla samverkansmöten för våra medlems-
kommuner. Det första mötet hölls den 15 december där vi tog 
avstamp i hur läget är i Gullspångsälven enligt de nya sta-
tusklassningarna. Det är många vattendrag som inte uppnår 
MKN och åtgärdsarbetet behöver intensifieras de kommande 
åren. Vattenrådet kommer att bjuda in till fler samverkansmö-
ten som fokuserar på fler delar i den nya förvaltningsplanen i 
Gullspångsälvens avrinningsområde i början på nästa år. Del-
aktighet och bred samverkan kommer att vara nyckeln för att 
uppnå målen i den kommande vattenförvaltningscykeln.  

Valån, januari 2019. Kommer det någon snö den här vintern? 

Årets andra medlemsmöte, höstmötet, hölls i år som ett digi-
talt möte den 5 november. En verksamhetsplan och budget 
för 2021 röstades igenom av medlemmarna. Det har också 
gjorts en översyn av stadgarna för både rådet och förbundet 
under året och de röstades igenom för andra gången på höst-
mötet. De nya stadgarna finns nu på vår hemsida. Utöver 
detta hölls ett fyllnadsval till styrelsen där Morgan Otter, Sve-
askog tog plats som ersättare i styrelsen efter Nils Nygren som 
slutat.  

http://gvvf.se/
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