
ALSTERSÄLVENS 

 VATTENRÅD 

  

 

  

  

 

Aktivitetsplan och budget för Alstersälvens 

vattenråd 2019 
  

Allmänt 

Den ideella föreningen Alstersälvens vattenråd syftar till att på 

avrinningsområdesnivå medverka till att förverkliga målsättningen i den nya 

vattenförvaltningen, som grundas på EU´s vattendirektiv. Verksamheten 

skall syfta till att som organisation medverka i samråd och att sträva efter ett 

helhetsperspektiv för Alstersälvens vattentillgångar, samt att tillse att 

vattenresursen utvecklas på ett hållbart sätt. 

 

Alstersälvens Vattenråd ska arbeta för en lokal förankring och delaktighet i 

vattenvårdsfrågor i avrinningsområdet. Yttranden från vattenrådet ska 

spegla de i vattenrådet ingående intressenternas respektive ståndpunkter. 

Detta står inskrivet i föreningens stadgar.  

 

Vattenrådet vill fungera som bollplank och remissinstans för frågor som rör 

vattnen inom Alstersälvens avrinningsområde. Vattenrådet vill ytterligare 

fördjupa sin kunskap om vattnen i området, dess värden samt faktorer som 

påverkar dem. Vi vill även utveckla arbetet till att omfatta konkreta åtgärder 

för att förbättra kvaliteten på vattenmiljöerna. 

 

Planerad verksamhet 2019 

Under 2019 vill föreningen bland annat fortsätta arbetet med övergödning i 

sjön Alstern, nu utifrån det mål- och åtgärdsprogram som tagits fram. 

Vattenrådet vill undersöka belastningen av internfosfor i sjön och ta fram en 

massbalans för fosfor i Alstern, samla lantbrukare kring sjön till en 

temakväll om hur man kan jobba med åtgärder för att minska 

övergödningen och informera allmänheten om Alstern och vattenrådet 

genom att sätta upp en informationstavla på minst två platser vid sjön. En 

förutsättning för detta projekt är att projektbidrag beviljas. 

 

Vattenrådet har även ansökt om projektbidrag för att göra en förstudie för 

att utreda möjligheterna för att anlägga vandringsvägar för fisk förbi de två 

nedersta dammarna i Alstersälvens system – Alster och Gunnerud.  

 

Om de ansökta projektmedlen inte blir beviljade ska vattenrådet undersöka 

om andra former av bidrag kan sökas.  

 

Vi vill även fortsätta det påbörjade arbetet med att inventera vägtrummor 

med målsättningen att detta i förlängningen ska leda till konkreta åtgärder i 

vattendragen och skapa fler fria vandringsvägar för fisk och bottendjur. När 
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vi kommit lite längre i inventeringsarbetet ska en vi göra en prioritering 

bland de trummor där det finns behov av åtgärder i dialog med berörda 

fiskevårdsföreningar. Därefter ska vi påbörja kontakt med väghållare. 

 

Planerade aktiviteter 2019 

• Fortsätta arbetet med övergödning i sjön Alstern i form av LOVA-

projektet ”Alstern fri från övergödning” (en ansökan har lämnats 

in för att starta ett treårigt projekt, beslut om bidraget har inte 

fattats ännu).  

  

• Genomföra en förstudie för att utreda möjligheterna för att anlägga 

vandringsvägar för fisk förbi dammarna Alster 

och Gunnerud (förutsatt att ansökta projektmedel beviljas)  

 

• Fortsatt inventering av vägtrummor - sammanställa resultat, 

prioritera åtgärder i samarbete med fiskevårdsområdesföreningar och 

börja kontakta väghållare där det finns prioriterade fellagda 

trummor. 

 

• Bygga upp en ny hemsida, eftersom vattenrådens sidor på 

vattenorganisationer.se  kommer att tas bort vid slutet av 2019 

 

• Anordna ett möte med Länsstyrelsen för att höra hur de kommer att 

prioritera omprövningar av tillstånd för olika dammar i länet – med 

tanke på att nya vattenlagstiftningen nu trätt i kraft.  

 

• Följa resultatet av provtagningarna vid Blombacka 

 

• Ta reda på mer om så kallade vattenskruvar och eventuellt ta fram 

ett förslag och kostnadsuppskattning för en sådan lösning vid någon 

damm i området (ev Norum och Forsnäs) 

 

• Följa projektet med nytt vattenkraftverk i Molkomsälven. Eventuellt 

kan vattenrådet söka pengar till en fiskfälla för att följa upp hur väl 

fiskvägen fungerar.   

 

• Representanter från vattenrådet deltar i olika kurser och konferenser. 

 

 

Verksamhetspunkter kan komma till eller falla ifrån denna planering för 

året. 

 

Sekreteraren i vattenrådet som är anställd på Karlstads kommun ersätts med 

15 000 kr per år för att sköta viss administration och samordning av 

vattenrådets verksamhet. 
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Budget för 2019 
INKOMSTER Kronor 

Bidrag från Vattenmyndigheten 40 000 

Projektbidrag till Övergödningsprojekt i sjön Alstern ?? 

Projektbidrag till förstudie fiskvägar i Alstersälven 100 000 

Summa inkomster 40 000 + ev 

projektbidrag 

  

UTGIFTER  

Övergödningsprojekt medfinansiering 20 000 

Ev övriga projektkostnader Övergödningsprojekt i sjön Alstern ?? 

Ev projektkostnader Förstudie fiskvägar i Alstersälven 100 000 

Bygga upp en ny hemsida 20 000 

Fortsatt inventering vägtrummor 1 000 

Karlstads kommun, administration och samordning 15 000 

Kurser 3 000 

Möteskostnader 2 000 

Summa utgifter 41 000 + ev 

projektkostnader  

  
  

  

  

 


