
 

Fototävling i Alstersälvens avrinningsområde! 
Alstersälvens vattenråd vill väcka intresse för lokala vattenfrågor och lyfta värdet av 

vattnet i området. Under sommaren 2020 bjuder vi in till en fototävling!  
 

Alla är välkomna att delta! Vad vi söker är 

foton, nytagna eller historiska, som är 

tagna inom Alstersälvens avrinnings-

område. Var ligger det? Se kartan över 

avrinningsområdet.  

Vi vill att bilderna på något vis ska visa en 

sjö eller ett vattendrag i vattenområdet, 

men du väljer själv tema. Det kan kanske 

vara ett foto av livet under ytan, 

naturvärden, historisk bild, landskap, fiske, 

bad eller kanske en paddlingstur?  

Såhär deltar du i tävlingen: 

• Skicka in max 2 foton till 

foto@alstersalven.se 

• Skriv vilket vatten som är fotat, ditt 

namn, din ålder, några ord om 

bilden och tid (månad och år) då 

fotot togs. 

• Bilderna ska skickas in senast 15 

september 2020 och kunna 

publiceras framöver av 

vattenrådet* 

Vinnare utses i två kategorier:  

• Ungdomar till och med 17 år  

• Vuxna från 18 år 

Pris i varje kategori är presentkort från 

Centrum Karlstad, där första pris är ett 

presentkort med värde 750 kr, andra pris 

500 kr och tredje pris 250 kr.  

Ett presentkort från Centrum Karlstad gäller i 

över 100 butiker, caféer, restauranger och hotell 

i centrala Karlstad. Vi tror det finns något för alla! 

Vinnarna presenteras i samband med Globala 

Karlstad under vecka 42. 

*Alstersälvens vattenråd vill ha rätt att publicera 

inskickade bilder på vår hemsida, Facebooksida 

eller presentationer och dokument. Vi hoppas 

också kunna visa några av bilderna i en utställning 

framöver. Om det är någon person som syns på 

bilden behöver vi även den personens samtycke för 

att bilden ska kunna delta i tävlingen. Observera 

att om bilden visar ett barn under 16 år bör 

samtycke inhämtas från vårdnadshavare. Om vi 

publicerar bilder kommer vi ange namn på 

fotografen. 

Vill du veta med om Alstersälvens vattenråd? 

Surfa in på vår hemsida: alstersalven.se  
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Alstersälvens vattenråd är en ideell förening  
för samverkan i vattenfrågor i hela avrinnings- 
området. Alla som är intresserade av vattnet  
i området är välkomna att bli medlem. 

 

Tävling arrangeras av vattenrådet 

 i samarbete med Karlstads kommun  

och Vattenmyndigheten. 

 

Vill du veta med om  
Alstersälvens vattenråd?  

Surfa in på vår hemsida:  

alstersalven.se 

Den här kartan visar Alstersälvens 

avrinningsområde! Vilken sjö eller 

vattendrag vill du skicka in en bild från? 

 

Området sträcker sig från bland annat 

Horssjön och Böckelstjärnen i norr till 

Alstersälvens mynning i Vänern i söder.  

Vad är ett avrinningsområde? Jo, ett 

avrinningsområde är ett vattenområde 

som mynnar till samma punkt, i detta 

fall från Alstersälven till Vänern.  


