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Läsanvisningar
Observera att detta bara är en läshjälp. Det viktigaste med samrådet för vattenrådet och
vattenvårdsförbundet är att få med den lokala kunskapen i vårt svar till vattenmyndigheten.
Samrådshandlingarna hittar du här:
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/vasterhavet/deltagande-och-dialog/samrad-inforstorre-beslut/samrad-forvaltningscykeln-2009-2015/Pages/default-ny.aspx
Samrådshandlingarna är omfattande och berör många. Vår läsrekommendation är:
Förslag till förvaltningsplan

I förvaltningsplanen berättas i generella ordalag vad som behöver göras och vad som har
gjorts för att förbättra kvaliteten på vattnen. Här beror det på vad som är ditt intresseområde.
Börja med introduktionen (sid VII-XIII) och se om det är något av det som du anser är
intressant att läsa vidare om.
Förslag till åtgärdsprogram
I åtgärdsprogrammet beskrivs vilka åtgärder som behövs för att nå målen, vem som ska
genomföra åtgärdena och vilka konsekvenser dessa åtgärder får. Även här beror det på vad
som är ditt intresseområde. Börja med att kika på innehållsförteckningen och den inledande
delen (sid X-XXII). Varje delavsnitt har sedan en introduktion och läsanvisning (sid 1; 75-76;
171; 175-176; 302-304). Börja med dessa och fortsätt sedan med de bitar du själv berörs av
eller ser som intressanta.
Bilaga 1 åtgärdssammanställning
Sammanställning av behovet av åtgärder för Gullspångsälvens avrinningsområde (Sid 68-74)
Förslag till miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna är de mål vi ska nå i vattnen och består av en sammanställning av alla
vatten och deras ekologiska och kemiska status. Sök upp ditt eget vatten här eller i databasen
VISS.
VISS
Du kan i databasen VISS (http://www.viss.lansstyrelsen.se/) gå in och titta specifikt på din
sjö, bäck eller å. Sök på namn på förstasidan eller zooma in i kartan. Här finns information
om hur just den sjön eller det vattendraget mår, vilka miljöproblem som finns och vad som
behöver göras. Anser du att detta stämmer?
Har du inte varit i VISS tidigare eller känner dig osäker, så rekommenderar vi filmerna
VISSutbildning karta 2013 (https://www.youtube.com/watch?v=pClAeZFlTZ8 ) och
VISSutbildning introduktion 2013 (https://www.youtube.com/watch?v=dHRSJr8n4F0) på
Youtube. Det har tillkommit fler rubriker och lager till kartan sedan instruktionsfilmerna
gjordes, men grundprinciperna är desamma. På samrådsmötet kommer vi använda VISS för
att gå igenom några exempel från vårt eget avrinningsområde.

