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Nyhetsbrev feb/mars 
Mycket är på gång liksom våren. Den nya 
recipientkontrollen provtas för fullt och i maj är det 
redan dags för 2022s årssammanställning. Mer info 
kommer närmare, men räkna med en heldag på 
årsmötet den 10e maj.  

Tillsammans med styrelsen pågår det översyn av de 
båda verksamheterna för att skapa de bästa 
förutsättningarna för ett effektfullt arbete. På det 
senaste styrelsemötet beslutades det om att gå 
vidare från den första delen i projektet med 
arbetsgrupper, vilket nu innebär att vi går in i nästa 
fas. Uppdragsbeskrivning för arbetsgrupperna är 
utskickad och kommunerna får i uppdrag att 
återkoppla om deltagare till arbetsgrupperna.  

Syftet med arbetsgrupperna är att få till ett 
helhetsperspektiv och en röd tråd mellan 
övervakning och åtgärder i avrinningsområdet. Det 
kommer möjliggöra effektiva arbetssätt genom 

dialog, samordning och stöd – samtidigt som det 
motverkar stuprörsarbetet.  

Parallellt utöver ordinarie verksamhet, arbetar jag 
vidare med att skapa förutsättningar till en god 
uppstart av grupperna, samtidigt som styrelsen 
gett mig uppdraget att se över finansieringsupplägg 
för Vattenrådets verksamhet till kommande 
styrelsemöte. Ett fortsättningssteg i att skapa 
förutsättningar för effektfulla verksamheter. 

 

Förebyggande och vid eventuell kris 
Den 1 mars hölls årliga älvgruppsmötet för 
Gullspångsälven. Syftet med älvgrupperna är att 
sprida kunskap, information samt lägesbilder om 
vattendraget bland deltagande organisationer samt 
att skapa nätverk för att underlätta samarbete inför 
och under situationer med höga flöden. Här 
kommer en kort rapportering från dagen: 
 

Samordnad beredskapsplanering för Gullspångsälven  

Deltagarna fick sitta i geografiskt avgränsade 
grupper och tillsammans identifiera vad som skulle 

kunna översvämmas, och lämpliga 
evakueringsplatser. Som underlag användes kartor 
från ”allvarligaste scenariot” i den samordnade 
beredskapsplanen för avrinningsområdet. Mötet 
diskuterade både extraordinära oförutsedda 
händelser som är svåra att förutse, statistiska 
flödesmönster och klimatförändringar.  Det gjordes 
många intressanta iakttagelser i de olika grupperna 
och även om sannolikheten för det ”allvarligaste 
scenariot” är låg, är vikten av samarbetet i 
älvnätverket stor.  

Länsstyrelsen, SMHI, kraftverksägare och två 
kommuner deltog på mötet. För de kommuner som 
deltog var det en väldigt givande workshop att 
arbeta vidare från, inte minst vid 
samhällsplanering.  

Krissituationer 
Mötet enades i viken av att kommunicera identiska 
budskap vid krissituationer.  

Skador vid höga flöden kan minimeras och 
förebyggas om man är förberedd och gjort din 
hemläxa. Fortsättningsvis är det viktigt att 
representanter finns med från alla kommuner och 
berörda verksamhetsutövare.  

Vattenflöde ur ett statistiskt perspektiv  
Karlskoga Energi och Miljö informerade om 
tilltinning utifrån uppmätt snömängd och mötet 
konstaterar en förändring av vårflod, vilket 
bekräftas av SMHI. Den historiska vårfloden 
förväntas att vara ett normalt till lågt flöde. 
Ihållande nederbörd är en återkommande 
förändring som syns tydligt i nederbördsstatistiken 
mellan december och februari. Den förväntade 
nederbörden för perioden överensstämde, men i 
stället för att vara utspritt under perioden 
koncentrerades den till 2 veckor.  

Förändrade nederbördsmönster och flöden är 
viktiga händelser som kan komplettera 
sammanställning av resultat från vattenproverna i 
vattenvårdsförbundets samordnade 
recipientkontroll. Avslutningsvis är det 

GULLSPÅNGSÄLVENS VATTENVÅRDSFÖRBUND OCH VATTENRÅD  



 

 

 

 

2023-03-06 

 

 

 

 

 

 

 
vattendragets tolerans som avgör påverkan vid 
flödesvariationer, dimensioneringsmöjligheter vid 
kraftiga/låga flöden, mark och-
vegetationsförhållanden, regleringsförmåga och 
tidsaspekt vid tillrinning. Statusklassningar av 
sjöar och vattendrag anger nuläget och tar ingen 
hänsyn till plötsliga förändringar.  

Gullspångsälvens vattenvårdsförbund och 
vattenråd är rätt plattform för vårt gemensamma 
arbete kring komplexa och tvärsektoriella frågor.  

(Påminnelse) NOMINERA TILL STYRELSEN! 

Alla ombud kan nomineras till funktioner i 
styrelsen. Kontakta mig eller Ivan om du har frågor 
kring uppdragen! 

 

Information/länkar 

Det här kan vara bra att känna till.  

Styrelsen hade Teman inför föregående 
styrelsemöte. Se gärna filmen ni med!  

TEMA: Miljömålen  

• Fördjupad utvärdering av Sveriges 
miljömål 2023 (naturvardsverket.se) 
 

Film:  Seminarium: Fördjupad utvärdering 

2023 - YouTube 

 

TEMA: Biologisk mångfald 

• Sammanfattning Rödlista 2020 | SLU 
Artdatabanken 

• Arter och natur | SLU Artdatabanken 

• Om naturtyper | SLU Artdatabanken 

• Hur mår sjöar och vattendrag? | SLU 
Artdatabanken 

• Hur kan situationen för våra sjöar och 
vattendrag förbättras? | SLU 
Artdatabanken 

 

Digitaliseringsprojekt/Kommunikationsprojekt 

Hemsidan – makeover 

• Vår hemsida går igenom ett ansiktslyft, med syfte att vara ansiktet utåt för båda 
verksamheterna GVVF/GVR. När all uppdatering är genomförd kommer det att 
annonseras.  

• I digitaliseringsprojektet ingår även slutmålet av lättsmält data som kommunicerar 
nuläget. Detta arbete pågår löpande och kommer ske i flera steg med slutmål om en digital 
och användbar plattform med syfte att ge en tydlighet i nuläget vid planering av åtgärder 
genom att tydlig samla all data på samma plats. (VISS 2.0 kommer inte att utformas för 
att vara den digitala plattformen).  

 
Här finns i dagsläget några användbara digitala plattformar:   

Valberedning 

Ivan Eriksson            ivan.eriksson@ludvika.se 

Göran Pettersson    goran.pettersson@karlskoga.se 

 

 

https://www.naturvardsverket.se/om-miljoarbetet/sveriges-miljomal/fordjupad-utvardering-av-sveriges-miljomal-2023/
https://www.naturvardsverket.se/om-miljoarbetet/sveriges-miljomal/fordjupad-utvardering-av-sveriges-miljomal-2023/
https://www.youtube.com/watch?v=rkmjlW57sF8
https://www.youtube.com/watch?v=rkmjlW57sF8
https://www.artdatabanken.se/det-har-gor-vi/rodlistning/Sammanfattning-rodlista-2020/
https://www.artdatabanken.se/det-har-gor-vi/rodlistning/Sammanfattning-rodlista-2020/
https://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/
https://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/naturtyper/
https://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/naturtyper/sjoar-och-vattendrag/hur-mar-sjoar-och-vattendrag/
https://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/naturtyper/sjoar-och-vattendrag/hur-mar-sjoar-och-vattendrag/
https://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/naturtyper/sjoar-och-vattendrag/hur-kan-situationen-for-vara-sjoar-och-vattendrag-forbattras/
https://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/naturtyper/sjoar-och-vattendrag/hur-kan-situationen-for-vara-sjoar-och-vattendrag-forbattras/
https://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/naturtyper/sjoar-och-vattendrag/hur-kan-situationen-for-vara-sjoar-och-vattendrag-forbattras/
mailto:ivan.eriksson@ludvika.se
mailto:goran.pettersson@karlskoga.se
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Kommunala åtgärder (lansstyrelsen.se) 

Statusklassningar, riskbedömningar, påverkanskällor och åtgärder VISS (lansstyrelsen.se) 

 

• Det pågår en förstudie om ett nationellt kompetenscentrum för vattenvård som jag deltar 
i. Studien initierades och leds av Naturskyddsföreningen, Nyköpingåarnas 
vattenvårdsförbund, Ljusnans-Våxnans vattenvårdsförbund, Sportfiskarna, Life Rich 
Waters och HaV, vilket på sikt kan komma att landa i en digital plattform. 

 

• Vattenmyndigheterna har tagit fram ”Digitala åtgärdsunderlag” som ska vara till stöd för 
handläggare på kommun och länsstyrelse till att genomföra åtgärdsprogrammet.  

 

Länk: Digitala åtgärdsunderlag (lansstyrelsen.se)  

 

Spaning: Restaureringsförordning på G 

 

EU:s biodiversitetsstrategi - har inte lyckats stoppa förlusten av biologisk mångfald  
• Att skydda räcker inte – det behövs även restaurering  
• Restaurering skapar jobb och tillväxt - ger betydligt högre inkomster än kostnader  
• I somras kom EU:s nya förslag till restaureringsförordning  
• Konkreta krav på av EU:s land- och havsområden ska restaureras. 

 

NAP 

• Det pågår just nu parallella referensgruppsarbeten som förväntas vara klara fram till 
sommaren. Det är endast ägare till kraftverk och regleringsdammar som är kallade, därför 
att referensgrupperna syftar till att samla in verksamhetsknutna data osv. LST är kallade 
p.g.a. samordningsansvaret och jag deltar som representant för GVVF/GVR.  

• Det är många oklarheter kring pausningen och fastställandet av miljökvalitetsnormerna 
inväntar besked från regeringen. 

 

Åtgärdsplan / Förvaltningsplan  

Planer och åtgärder för Västerhavets vattendistrikt | Vattenmyndigheterna 
Kommunernas Åtgärdsplan och förvaltningsplan är utskickad. Detta är lagkrav! 
Det går inte att söka LOVA/LONA-bidrag för åtgärder som listats där.  
 
Åtgärder i VISS är inte lagligt bindande endast förslag.  

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=2cb14490c20c4f529583b3856d95c559
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=0d5184a960834906af2e0fc72d8cd99d
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/storymaps/collections/4b2c652f971e4618a8be3a6b0ea63158
https://www.vattenmyndigheterna.se/vattendistrikt/vasterhavet/om-vasterhavet/planer-och-atgarder-for-vasterhavets-vattendistrikt.html
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Arbetet ska vara utifrån avrinning/tillrinningsområde. GVVF/GVR är en bra plattform!  
 

(kommande) Ökade krav på Särskilt förorenade ämnen 

Sedimentundersökningen kommer att ses över utifrån samordningsmöjligheter med särskilda 
förorenade ämnen. Även specialundersökningar i vatten. 

Läs mer och se film på: Startsida - Rena sediment 

 

Kommande möten 
➔ Årsmöte 2023-05-10 (heldag)  

➔ Medlemsmöte 2023-11-15 (halv- eller heldag). 

hälsningar,  

Elaine Viklund, Samordnare Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund och vattenråd. 

https://www.renasediment.se/

