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Verksamheten 

Vattenrådet har haft ett aktivt arbete under året med många möten. Nio 

styrelsemöten/medlemsmöten har hållits.  

 

Några konkreta åtgärder ute i vattenförekomsterna har inte genomförts, men 

vattenrådets arbete bidrar till att bygga upp kunskap hos olika intressenter i 

området och öka samverkan mellan olika aktörer.   

  

En stor del av arbetet under 2018 har gått ut på att planera och förbereda 

en fortsättning på arbetet med övergödningssituationen i sjön Alstern som 

vattenrådet jobbat med i ett tidigare projekt. En provtagningsplan har tagits 

fram och en LOVA-ansökan för ett treårigt projekt har lämnats in. Det 

planerade projektet handlar om att ta fram en modell som visar vilka källor 

som tillför mest näringsämnen till sjön. Utifrån denna vill vattenrådet sedan 

jobba vidare med de åtgärder som ger störst samhällsnytta. I projektet ingår 

även information och dialog med lantbrukare runt sjön samt andra aktörer.  

 

I samband med årsmötet i maj som anordnades på Alsters herrgård gjordes 

även ett besök vid Alsters kraftverk där Ulf Levein visade den nedströms 

vandringsvägen för ål som finns där.   

 

På hösten ägnades en halvdag till inventering av vägtrummor i tillflöden till 

Alstern och Gapern. Detta var en fortsättning på den inventering som 

påbörjades hösten 2016. Sammanlagt har nu 67 vägtrummor i många olika 

bäckar undersökts. Detta arbete är planerat att fortsätta under 2019 med 

målsättningen att i förlängningen leda till konkreta åtgärder och fler fria 

vandringsvägar för fisk och bottendjur. 

 

 

Medlemmar 

Alstersälvens vattenråd hade, vid slutet av år 2018, 20 medlemmar varav en 

kommun, ett företag, åtta föreningar och tio privatpersoner. 
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BILAGA – Redovisning av årets aktiviteter 

 

 

Aktiviteter som vattenrådet anordnat  Datum  Antal 

medverkande

  

Styrelsemöte/Medlemsmöte med verksamhetsplanering   11 jan  11 

Styrelsemöte/Medlemsmöte   20 feb  10 

Ansökan om projektbidrag skickas till Länsstyrelsens 

beredningssekretariat   

26 feb  
 

Styrelsemöte/Medlemsmöte med diskussion om 

vattenmyndighetens remiss   

13 mars  9 

Möte med Länsstyrelsen med diskussion om arbetet med 

dammar utan gällande miljödomar   

10 april  9 

Styrelsemöte/Medlemsmöte   10 april   6 

Remissvar skickas in till Vattenmyndigheten   30 april  
 

Årsmöte samt besök vid Alsters kraftverk 

och förevisning av nedströms vandringsväg för ål och 

andra fiskarter   

15 maj 13 

Styrelsemöte/medlemsmöte inkl fältbesök vid Råbäcken   14 juni  7 

Styrelsemöte/medlemsmöte med diskussion om LOVA-

ansökan   

11 sep   12 

En provtagningsplan för sjön Alstern tas fram   okt  
 

Styrelsemöte/medlemsmöte samt inventering av 

vägtrummor 

  

6 nov  7 

LOVA-ansökan för övergödningsprojekt Alstern skickas 

in    

30 nov  
 

    
 

Aktiviteter som vattenrådet deltagit i   
  

Vattenrådens dag i Värmland   21 nov   3  

 


