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vattenråd 2020 
  

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. 

 

Planerade aktiviteter 2020 

 

1. Alstern: Fortsätta arbetet med att motverka övergödning i sjön 

Alstern i form av LOVA-projektet ”Alstern fri från övergödning”. 

Under våren 2020 påbörjas mätningarna. 

 

2. Hemsida: Bygga upp en ny hemsida, eftersom vattenrådens sidor på 

vattenorganisationer.se togs bort i slutet av 2019. På hemsidan 

hoppas vi kunna samla material om området och vattenrådet. 

Hemsidan ska också göras intressant för allmänheten att locka 

intresse för vattenrådet och vattenfrågor. 

 

3. Truminventeringen: sammanställa truminventeringen och ta fram 

förslag på åtgärder. Prioritera åtgärder i samarbete med 

fiskevårdsområdesföreningar och börja kontakta väghållare där det 

finns prioriterade fellagda trummor. 

 

4. Seminarium: Vattenrådet bjuder in till seminarium om intressanta 

ämnen inom vattenområdet, samt eventuellt till platsbesök med 

information ute vi vatten. Förslagsvis arrangerar vattenrådet 
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aktiveten i samband med att Karlstads kommuns arrangemang 

Globala Karlstad vecka 42, då vattenrådet på så sätt kan nå ut till 

många. Seminariepunkter antingen under samma dag eller vid olika 

tillfällen: 

o Presentation om VISS (Vatteninformationsystem Sverige) och 

statusklassningar av vatten av beredningssekretariatet på 

länsstyrelsen.  

o Presentation om resultat från mätningar i flera av sjöarna i 

Alstersälvens sjösystem av miljöförvaltningen på Karlstads 

kommun. 

o Presentation om projektet med en lokal åtgärdsplan för sjön 

Värmullen i Hagfors av Klarälvens vattenråd 

o Alstern fri från övergödning 

o Eventuellt kan även flyttas aktivet 7 och 10 vara en del av 

detta. 

o Eventuellt utställning från en fototävling. 

 

5. Samverkan med andra vattenråd: Representant/representanter 

deltar aktivt på möten med den nya samordningsgruppen för 

vattenrådssamordnare i Värmland, samt redovisar löpande till 

vattenrådet. 

 

6. Fortbildning och representation: Representanter från vattenrådet 

deltar i olika kurser och konferenser. 

 

7. Blombacka bruk: Bjuda in till en presentation om föroreningar i 

mark från före detta Blombacka bruk och resultaten från 

provtagningarna. Till mötet bjuder vattenrådet även in andra 

intresserade. 

 

8. Dammar i systemet: Fortsätta sammanställa fakta kring av dammar 

och vandringshinder i systemet. Följa arbetet med den nationella 

planen för omprövning av vattenkraften, samt följa hur länsstyrelsen 

prioriterar kring dammar i länet. 

 

9. Kommunikationsmaterial: Ta fram kommunikationsmaterial för 

vattenrådet, kanske i form av filmer, logga, Facebook, fototävling 

och utställning av tävlingen, nya broschyrer eller andra tryckta 

material. 

 

10. Invasiva arter: I samverkan med länsstyrelsen och 

fiskevårdsområdesföreningar arrangera ett informationstillfälle eller 

annan kampanj om invasiva arter.  

 

11. Horsjöns utlopp: Besök vid Horsjöns utlopp till Horssjöälven 

tillsammans med länsstyrelsen för att kartlägga situationen. 
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12. Nytt vattenkraftverk vid Molkoms bruk: Ha en fortsatt god dialog 

med ägare och inventera hur uppföljning av effekterna av att fri 

passade för fiskar öppnas upp. 

 

13. Lokala åtgärdsprogram: Samla information och eventuellt söka 

bidragsmedel för lokala åtgärdsplaner/åtgärdsprogram för att 

uppfylla god ekologisk och kemisk status. 

 

14. Möten: Hålla styrelsemöten under året, och årsmöte i slutet på maj. 

Styrelsemöten är alltid öppna för alla medlemmar och andra 

intresserade.  

 

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. 

 

 

Planerade aktiviteter 2021 

 

1. Projektet Alstern fri från övergödning fortsätter. Mätningarna görs 

fram till slutet på hösten 2021.  

 

Troligen fler av punkterna från 2020 där arbetet fortgå 2021. 

 

 

Planerade aktiviteter 2022 

 

1. Projektet Alstern fri från övergödning fortsätter. Modellering och 

resultat sammanställs i början på 2022.  

 

Troligen fler av punkterna från 2020 där arbetet fortgå 2021. 
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Budget för 2020. A står för aktivet i aktivitetsplanen, B står för 

inkomstkälla i budgeten. 
INKOMSTER Kronor Aktivitetspunkt 

och 

Inkomstpost 

Bidrag från Vattenmyndigheten (B1) 45 000  B1 

Projektbidrag till Alstern fri från övergödning  

(Projektet avser 2020 - 2021, totalt 

bidragsmedel 800 040 kr) (B2) 

400 000 B2 

Extra medel från vattenmyndigheten i 

Västerhavets vattendistrikt (B3) 

85 000 B3 

Summa inkomster 530 000   

   

UTGIFTER   

Vattenrådets medfinansiering till Alstern fri 

från övergödning  

20 000 A1, B1 

Övrigt uppskattade projektkostnader under 

2020 Alstern fri från övergödning.  

400 000 A1, B2 

Karlstads kommun, administration och 

samordning  

15 000 B1 

Kurser och konferenser  5 000 A6, B1 

Möteskostnader (ink. Årsmötet och 

reseersättning)  

5 000 A14, B1 

Seminarium 30 000 A4, B3 

Kommunikationsmaterial  35 000 A9, B3 

Hemsida 20 000 A2, B3 

   

Summa utgifter 530 000  

  
 

 
 

  

  

 


