
Norsälvens vattenråd

Mötesprotokoll styrelsemöte norsälvens vattenråd zo19-10-16

Reningsverket Sunne, Mossvägen 6 13:oo - 16:oo

Deltagare:

Annika Hulu, Sunne Kommun

Äsa Bnefalk, Länsstyrelsen Värmland

Anders Nillroth, Torsby Kommun

Sofia Hallerbäck, Karlstad kommun

Kurt Andersson, Kils Natursllyddsförening

Anders Tärnbrant, Intressent

Anders Eliasson, LRF

Adam Fryke, Samordnare (Kils kommun)

1. Mötets öppnade

Annika öppnar mötet

z. Val avmötesordfiirande

Annika Huiu väljs som mötesordförande

B. VaI av mötessekreterare

Adam Fryke väljs som mötessekreterare

4. Val av en justerare

Anders Eliasson väljs som justerare av protokollet.

S. Ekonomi

Adam redovisar arbetstid samt avtal för samordnare. Adam ger mötet ett förslag

om hur debitering ska gå till. Då rådet har sitt säte i Kil ligger ekonomin inom
Kils kommun, för att lösa det smidigt föreslårAdam att det sker en intern
debitering för arbetstid för samordning och projekt. Innan dess ska tiden som

samordnaren lagt ned redovisas. Mötet godkänner detta förslag.

Tidsredovisningen ska vara kopplad till verksamhetsplanen, Adam förtydligar
tidsredovisningsmallen.
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Logga

Mötet kom fram till att det var två loggor som valintressanta, "förstoringsglaset

och "N:et". Det gjordes en omröstning där det vart lika (S-S) mellan de två

förslagen. Där gjordes en lottning, N:et drogs i lottningen. Men då en röst

inkommit innan röstningen så kommer alla styrelsemedlemmars att tillfrågas.

Den 4 november zorg kontaktades de sty'relse medlemmar som inte var med på

mötet. Resultatet vart då 9-6 till "N:et". Sålede.s beställs loggan som ser ut som et

N. Mötet beslutade att bestdlla framtagande av logotlp för en kostnad av 5ooo kr.
Adam fick u uppdrag att kontakta Elsa och beställa logotyp.

8. Momsfrågan

Inget nytt.

g. Remiss K5rmmen

Anders Nillroth går igenom remissen översilitligt. Bifogat till protokollet. Adam

kommer att ta kontakt med mark och miljödomstolen för att se så att yttrandet

inkommit och frågar om de kommer ta med några expertkunskaper(fisk) i
processen.

ro. Verksamhet 2o2o

Adam presenterar förslag på olika projekt som han redovisade vid förra mötet. Vi
pratar om fiskekrets Fryken, fortsättning på projekt Tolita, övergödningsprojekt
(kanalen Fagerås och Tolitaälven), BÅ åtgärder Bada- och Borraälven, enskilda

avlopp, informations tillfälle för skogsägare/bruket.

Tolitaälven, Vi pratar om en försättning på projektet med en fiskväg förbi

kvarnen. Det kommer upp att älven har övergödningsproblematik. Mötet beslutar

att inte gå vidare med något projekt i nuläget. Adam kommer kontakta ägarna för

att diskutera vidare.

Anders N ger ett förslag om att undersöka kalkningens påverkan på

insektsfaunan. Kalkningen höjer pH rnychet tillf;illigt. I\{an kalkar allt mcr oftarc,

detta kan då innebära att man slår ut insektslivet. Går det att göra ett långsiktigt

projekt, hur mycket biomassa finns det av insekter före och efter kalkning.

Länsstlrelsen håller på med en revidering av kalkningsverksamheten. Där vissa

delar av detta kan ingå. Mötet kommer fram till att det vore bra att ha ett möte

med länsstyrelsen för att få reda på mer om revideringen. Åsa kollar om det är

möjligt.

Björ'ka älv - övergödningsprojekt, då älven har problem med övergödr,ing. Mötet

komrner fram till att rådet ska söka pengar via LOVA för ett samverkansprojekt.
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c. Frågorfrånnaturskyddsftireningen

Kurt har fått med sig Wå frågor från naturskyddsföreningen:

1. Fråga om skarv i Gösjön, det är ca rost individer som uppehåller sig

där. Kan de påverka att sjön blivit klarare? Genom att de har en

predation på fisk. Som i sin tur ger djurplankton en större möjlighet

att begränsa växtplankton.

Det är teoretiskt mrijligt att det skulle kunna vara så. Men det kan

även finnas flera olika faktorer som påverkar detta. Svårt att svara på.

2. Fråga om nedre Fryken kan vara lämplig som reserwattentäkt? Med

tanke på att de finns många påverkas källor.

Frågan bollas vidare till Länsstyrelsen och till Kils kommun.

rz. Nästa möte

Nästa möte hålls i Karlstad, samhällsbyggnadshuset, den zr januari eozo.

13. Mötets avslutande

Annika tackar för eftermiddagen och avslutar mötet.
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