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Hej och välkomna...

Specialundersökning 2018

...till vattenrådet och vattenvårdsförbundets nylanserade nyhetsbrev. Här kommer vi berätta mer om den
miljöövervakning som förbundet bedriver, de projekt vi
jobbar med i rådet och kommande aktiviteter som ni
kan delta på. Nyhetsbrevet skickas ut per mail några
gånger per år samt läggs ut på vår hemsida. Vill du få
nyhetsbrevet till din inbox är det bara att du meddelar
oss. Kontaktuppgifter hittar du längst ned i brevet.

Varje år genomför förbundet specialundersökningar. Dessa väljs utifrån kontrollprogrammet, samt vad
som är aktuellt och relevant just det året. Under 2018
genomförs kemisk och biologisk utredning av närpåverkan från reningsverk i Krokabäcken och Hovaån.
Dessutom genomförs analys av kiselalgsindex som
underlag till statusklassning på två lokaler i Degerfors
kommun. Resultaten presenteras i årsrapporten 2019.

Årsrapport

Åtgärdsprogram för Bjurbäcksälven
Vattenrådet tar fram ett lokalt åtgärdsprogram med förslag till åtgärder vid Bjurbäcksälven. Bjurbäcksälven
ligger i Storfors kommun och rinner från sjön Aspen till
Stor-Lungen. Älven flyter och forsar vackert fram genom landskapet och passerar bland annat två dammar
och en kanal för båtslussning. Områdets kulturhistoria
tillsammans med behovet av att återskapa en naturlig miljö för de vattenlevande djuren och växterna, är
orsaken till att vi tar fram åtgärdsprogrammet. Första
delen av åtgärdprogrammet färdigställdes under 2017.
Under 2018 har vi påbörjat den andra delen av projektet. Här har Norconsult fått i uppdrag att ta fram förslag på möjliga naturlika passager förbi dammarna vid
Bjurbäcksdammen och Källfallet. Förslaget kommer
vara klart till i höst och ni är då välkomna på ett samverkansmöte som vattenrådet arrangerar.

Årsrapporten, med en sammanställning av 2017 års
resultat, skickades ut till
medlemmarna i maj. I år
omfattar rapporten också
en femårssammanställning
2013-2017. Har du inte sett
till den? Du kan följa länken ovan till rapporten på
vår hemida eller höra av dig
till oss för att få veta vem i
er organisation som är mottagare av rapporten.

Kommande program
Vattenrådet genomför varje år flera aktiviteter i syfte
att informera om och förbättra kvaliteten på sjöar och
vattendrag i avrinningsområdet. Mer information om
varje tillfälle läggs ut allteftersom på vår hemsida.

16 oktober

6 november

21 november

Va t t e n d r a g s vandring längs
Gullspångsälven, med möjlighet att se lekande lax!

Samverkansmöte Bjurbäcksälven,
med
presentation av
resultaten från
projektet.

Va t t e n r å d e n s
dag Värmland.
Vi är värd för
årets upplaga
av vattenrådens
dag Värmland.

Tycker du att det låter intressant? Har du ett vatten i
din närhet som du vill att vi besöker? Rådet arbetar
mycket utifrån initiativ från medlemmarna. Kontakta
oss och berätta, så kanske nästa vattendragsvandring
eller åtgärdsprogram blir i ert vatten.

E-post: matilda.norberg@karlskoga.se
Telefon: 0586-61541

Besöksadress: Skrantahöjdsvägen 35, Karlskoga
Hemsida: www.gvvf.se

