
Medlemmar i rådet och förbundet 

Kommuner – Degerfors, Filipstad, Gullspång, Hällefors, 

Karlskoga, Laxå, Ludvika, Storfors, Töreboda, Vansbro. 

Industrier - AB Zinkano, Bharat Forge Kilsta AB, Cambrex 

Karlskoga AB, Cleano production AB, Eurenco Bofors AB, For-

tum Generation AB, Icopal AB, Karlskoga Vattenkraft AB, Mil-

jöbolaget i Svealand AB, Moelven Valåsen AB, Outokumpu 

Stainless AB, Ovako Sweden AB, Region Örebro län, Saab 

Dynamics AB, Scana Steel Björneborg AB, Springwire Sweden 

AB, Sveaskog, Sävenfors produkter AB, VA-bolaget i Karlskoga 

AB, Västra Götalandsregionen, Spendrups bryggerier AB. 

 

 

I vattenrådet dessutom - Karlskoga Bergslags Hembygdsför-

ening, Karlskoga Naturskyddsförening, LRF Grythyttan, Nol-

sokna Byalag, Rämens FVOF, Skagerns FVOF, SNF Gullspång, 

Lonnsjöns FVOF, Svensk Vattenkraftförening samt privatper-

soner. 

Vill du bli medlem? 

Du är också välkommen som medlem. 

Kontakta Elaine för mer information. 

 

Kontakt 

Elaine Viklund 

Vattenrådgivare GVVF/GVR 

0586-62157 

gvvf@karlskoga.se 

www.gvvf.se 

Gullspångsälvens 

vattenråd och vattenvårdsförbund 

WWW.GVVF.SE 
Det här är Gullspångsälvens avrinningsområde 

 



Gullspångsälvens avrinningsområde 

Gullspångsälven är det vattendrag där allt vat-

ten från hela Timsälvens, Svartälvens och Let-

älvens delavrinningsområden rinner ut i Vänern. 

Området är 5050 km
2
 stort och naturen består 

framför allt av skog med inslag av myr, sjö och 

odlingsmark. 

 

 

Längs vägen passerar vattnet 10 kommuner, 4 

länsstyrelser, knappt hundra tillståndspliktiga 

miljöfarliga verksamheter, och flera hundra 

dammar.  

Vattnet passerar också värdefulla miljöer där 

det finns t.ex. flodpärlmussla, flodkräfta, och 

flera unika fiskstammar, bland annat Brunnshyt-

teöringen och Gullspångslaxen.  

Område Storlek (km2) 

Gotland 3151 

Gullspångsälvens 
avrinningsområde 

5050 

Vänern 5650 

Örebro län 8546 

Hur mår våra vatten? 

Några sjöar och vattendrag i avrinningsområdet 

mår bra. Här kan den naturliga floran och faunan 

leva och utvecklas, vattnet är rent och kan flöda 

fritt.  Det är t.ex. Yngen, Kroktjärnsbäcken, Igeläl-

ven, Lungen, Malen samt delar av Imälven och 

Trösälven. 

Många vatten i avrinningsområdet har sämre sta-

tus än önskat. En stor del av dem påverkas av att 

djur och växter förhindras att röra sig genom vatt-

net p.g.a. dammar och kraftverk.  Öring kan inte 

vandra upp i sina vattendrag, flodpärlmusslan kan 

inte föröka sig och arter som trivs i forsande vatten 

missgynnas. 

Andra vatten är försurade, påverkade av miljögif-

ter eller för mycket näringsämnen.  

Vill du veta hur ditt vatten mår kan du leta upp det 

i kartan på www.viss.lst.se 

 

Vattendirektivet 

Vattendirektivet syftar till att alla vatten inom EU 

ska må bra och ha en god status. 

 

Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv 

som måste skyddas, försvaras och behandlas 

som ett sådant. 

Vattendirektivet 2000/60/EG 

Vattenrådet (GVR) 

Vattenrådet är den lokala förankringen av arbe-

tet med EUs vattendirektiv – ett forum för lokala 

aktörer att höras i vattenfrågor.  

Vi ska representera alla intressen i avrinnings-

området, t.ex. ditt, och arbetar med samverkan, 

informationsspridning och åtgärder, med syfte 

att få bättre status i våra vatten. 

 

 

 

 

 

Vattenvårdsförbundet (GVVF) 

För att kunna veta hur våra vatten mår och be-

döma hur de påverkas av kringliggande verk-

samhet behöver vi mäta vattenkemi, undersöka 

kiselalger, bottenlevande djur och fisksamhällen 

m.m.  

Vattenvårdsförbundet är en sammanslutning av 

aktörer med utsläpp till vatten. Vi samordnar de 

undersökningar som medlemmarna vill och be-

höver göra för att kunna redovisa sin miljöpåver-

kan. Genom förbundet sker miljöövervakning på 

ca 70 platser i avrinningsområdet. 

 


