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VÄLKOMMNA PÅ 
ÅRSMÖTE 

26/5 kl: 13-16 
Digitalt möte Teams 

Även i år blir årsmötet digitalt på grund av covid19. 
Utöver årsmötet kommer Ann-Charlotte Norborg 
presentera resultaten från året recipientkontrollmät-
ningar.  

Dagordning och inbjudan kommer på vår 
hemsida 

Anmälan skickas till gvvf@karlskoga.se 
senast 19/5 

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

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

 Facebook: Gullspångsälvens vattenråd och vattenvårdsförbund 

Under förra året genomfördes ett projekt i Kvarntorpsbäcken i 
Degerfors kommun. Biotopvårdande åtgärder genomfördes i de 
nedre delarna av bäcken, nedströms Karlskogavägen. Detta 
utfördes för att gynna grov  öring i Möckeln som går upp i bäck-
en för att leka. För att ytterligare gynna öringsbeståndet kom-
mer strömsträckor uppströms Karlskogavägen också att åter-
ställas i år. GVR har tillsammans med Degerfors kommun och 
Möckelns FVOF beviljats ytterligare LOVA-bidrag för att  färdig-
ställa projektet. 

Kvarntorpsbäcken 

Vattenrådet och vattenvårdsförbundet representerar alla våra 
medlemmar från många olika verksamheter, både kommuner och 
företag som på ett eller annat sätt påverkas av den kommande 
vattenförvaltningscykeln. I vårt svar på samrådsmaterialet tar vi 
ett övergripande perspektiv. Vi efterfrågar en tydligare blid av hur 
åtgärder ska prioriteras och finansieras. Vårt syfte i vattenrådet är 
att verka för att uppnå EU:s vattendirektiv om god status i alla 
vatten. Ett arbete som vi anser ska och kan sammanföras med att 
också bevara andra värden som att bevara kulturmiljöer, produ-
cera klimatvänlig el med mera. Det är svåra och komplexa frågor 
med många infallsvinklar. Vi tar oss an materialet för att lyfta så 
många av dessa som möjligt så att vårt arbete framåt kan bli så 
effektivt det bara går. I Gullspångsälvens avrinningsområde är bris-
tande konnektivitet och förändrad hydromorfologi de största pro-
blemen tillsammans med försurningsproblematik. I Västerhavets 
distrikt betonas övergödning som ett av de största problemen 
men vi hoppas och tror att även de problem vi ser kommer att få 
utrymme i den nya cykeln 2021-2027. Inte minst eftersom den 
sammanfaller med Nationella planen för omprövningen av vatten-
kraft, där Gullspångsälven ligger redan 2022-2024. En arbetsgrupp 
med flera representanter har under våren arbetat med materialet 
och vårt svar lämnas in senast den 30e april.  

Vattenmyndigheternas samråd 

Vattenförsörjningsplan Länsstyrelsen 

För att säkra framtidens vattenförsörjning ska alla Länsstyrel-
ser i landet ta fram regionala vattenförsörjningsplaner. För att 
göra detta behövs information om hur vattenanvändandet ser 
ut idag och prognoser för framtiden. Just nu finns en enkät att 
fylla i för verksamheter i Örebro län och förhoppningen är att 
så många som möjligt ska gå in och svara på frågorna. Enkäten 
hittas här. 

Ny samordnare sökes 

Jag har valt att säga upp mig från tjänsten som samordnare 
för vattenvårdsförbundet och vattenrådet. Det har varit ett 
otroligt spännande och lärorikt år och jag är tacksam för allt 
jag fått lära mig och alla människor jag fått möta. Nu ska jag 
gå vidare till andra utmaningar och Karlskoga kommun kom-
mer att starta en rekrytering efter min ersättare. I den nya 
vattenförvaltningscykeln betonas att åtgärder i vatten ska 
planeras i avrinningsområden och inte efter kommungränser. 
Jag tror att vattenrådet i detta arbete kan spela en stor och 
viktig roll och jag hoppas att min efterträdare kan ta upp och 
utveckla det arbetet. 

Tack och hej då! //Ida 

http://gvvf.se/
https://www.facebook.com/Gullspångsälvens-vattenråd-och-vattenvårdsförbund-102460384714758/
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/286cb9f0-89c9-49c6-bcbb-106fc7b9cb2f?displayId=Swe2221980

