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Protokoll styrelsemöte Norsälvens vattenråd 2020-03-09 

Länsstyrelsen Värmland,13:00 – 16:00 

Deltagare: Annika Bäckälv Sunne kommun, Bo Erland Johansson, Skogsstyrelsen, 

Anders Eliasson LRF, Anders Nillroth Torsby kommun, Johnny Skytte Kils kommun, 

Sofia Hallerbäck Karlstad kommun, Kurt Andersson Naturskyddsföreningen, Anders 

Tärnbrant Intressent.  

Adjungerade: Åsa Enefalk Länsstyrelsen Värmland, Adam Fryke Kils kommun 

 

1. Mötets öppnade 

Annika Bäckälv öppnar mötet och hälsar välkommen  

2. Val av mötesordförande 

Mötet väljer Annika Bäckälv som mötesordförande 

3. Val av mötessekreterare 

Mötet väljer Adam Fryke som mötessekreterare  

4. Val av en justerare 

Möte väljer Kurt Andersson som justerare av protokollet 

5. Godkännande av dagordning 

Mötet godkänner dagordningen, med tillägg av punkterna VISS, 

värmlandsstrategin samordningsmöte och Kalkningsförbundets förfrågan under 

övriga punkter.  

6. Föregående mötesprotokoll 

Adam går igenom föregående protokoll.  
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7. Ekonomi2019/2020 

Redovisning av ekonomi (393 750,00 kr är uppbundna i projekt):  

Intäkter:   

Ingående balans (ink bidrag från 
Vattenmyndigheten): 503 371,00 kr 

    

Totalt ingående 503 371,00 kr 

Utgifter:   

Samordning 23 040,00 kr 

Projekt Lysan  0 kr 

Projekt Två vattendrag 0 kr  

Hemsida  1940 kr 

  

Totalt utgifter: 24 980 kr 

Utfall: 478 411,00 kr 

 

8. Årsmöte  

Förslag från Annika och Adam:  

Datum: 16 maj, 12:00-16:00 

Plats: Berga gården Lysvik.  

Förslag program:  

12:00 årsmötet börjar 

13:00 årsmötet slutar 

13:00-13:30 lunch  

13:30-14:30 Föreläsningar. 

Förslag på föredrag:  

o Hur påverkar de nya föreskrifterna kräftfisket i Värmland. 

o InterregprojektetSvensk-Norsk insats för Edelkrebs/Flodkräfta Lst och 

Kräftmannen. 

o Kalkningen? Fortsättning på tidigare årsmöte.  

o Fortum om Kymmen 

o LRF, Greppa Näringen eller likande som är kopplat till Björka älv 

projektet. 

15.00–16:00 Kika på projektet Lysan.  
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Om det blir många som kommer så är planen att dela upp i grupper.Där den ena 

lyssnar på föredrag och den andra åker och kikar på Lysan. För att sedan byta.  

Mötet tycker att planen ser bra ut. Adam kollar med Tomas och Fortum om de 

kan tänka sig att hålla föredrag.  

Inbjudan vi kommunhemsidor, respektive kommunrepresentanter ser till att en 

inbjudan läggs ut på lämpligt ställe. Till medlemmar direkt, till FVOF,via LRF 

nyhetsbrev(Johnny ska se till att det kommer med). Kurt åtar sig att kolla med 

Naturskyddsföreningen Länsförbund om kan lägga ut på deras hemsida.  

Direkt till kommunerna, Adam skickar direkt till kommunlådorna.  

Kallelsen ska vara ute senaste den 24 april.  

9. Medlemsavgift – förslag till beslut 

Styrelsen godtar förslaget till beslut om medlemsavgift.  

10. Informationsmaterial 

Hemsida är på gång.  

Vi ska komma ihåg att söka bidrag för kommunikation, typ ta fram en broschyr, 

beachflagga eller likande. Vi får fundera över informationsmaterial – för 

framtiden.  

Kan vi använda oss av två vattendrag-projektet medel för detta. Om vi får medel 

över till informationsmaterial kan vi använda oss av dom.  

11. Momsfrågan 

Lyft till vattenmyndigheten som ska skicka en förfrågan till Skatteverket. 

Fortsättning följer.  

12. Remiss Kymmen/kontakt med Fortum 

Fortum har pratat med Anders Nillroth ang. yttrandet.Fortum ville att vi skulle 

dra tillbaka vårt yttrande om . Fortum verkar inte känna till att biotopvård var 

gjord.  

Adam har även pratat med henne, vi har inget motstånd mellan varandra. Rådet 

borde ha varit inblandade ifrån början.  

Vi hoppas att Fortum har sett vikten av vattenrådet som en viktig del i 

vattenförvaltningen, förhoppningsvis kommer de att delta i något möte framöver. 

13. Projekt 

a. Tolerudsbäcken – Sofia/Adam berättar om upplägget av provtagning 

samt visar upp en karta över tilltänka provtagningsplatser. Det vore 

lämpligt att ta bottenfauna också för att kolla på 

övergödningsproblematik. Bo-Erland kan tänka sig att följa med ut och ta 
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prover. Adam och Sofia planerar att hålla möten med berörda 

verksamheter under våren.  

Björka: Annika redovisar bakgrunden till projektet. Vi har lagt upp en 

plan för projektet. Planen är att få till ett möte med berörda 

verksamheter/fastighetsägare och andra intressenter under våren.  

Mötet håller en diskussion kring att man är skyldig att underhålla 

kanalen, dikningsföretag. Det har även gått upp storöring genom björken 

och vidare genom björken. Det kanske kan man ta vidare på ett annat 

projekt.  

Tolita: Adam håller kontakten med ägarna till dammen. Bo-Erland och 

Anders N har vart med och kikat på området. Vi har tillsammans 

diskuterat en eventuellt ny stäckning av passage förbi dammen. 

Fastighetsägarna har gjort en höjd modell över området för att se hur en 

sträckning skulle kunna se ut. Adam planerar att ta med sig damm 

ägarna till Christer för kika på den passagen. Så de får se hur det skulle 

kunna tänkas se ut i Tolita.  

14. Redovisning samordningsmöte mellan vattenråden 

Adam bifogar minnesanteckningar från mötet till protokollet.  

15. Verksamhet 2020 

Lämpligt att börja planera för framtiden. Börja diskutera långsiktigt plan 5-årig. 

Man kanske kan söka ett stort LOVA-projekt att kartlägga alla tillrinnande 

vattendrag. Klarälven har delat in deras område och gjort en prioritering utifrån 

status på vattendragen.Detta skulle även ge ett bättre underlag till VISS.  

Åsa kan ta fram en sammanställning över vårat avrinningsområde för synliggöra 

statusen på vattenförekomsterna  

Tips https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb 

 

16. Övriga frågor 

a. VISS – Fakta underlag saknas, det är berörda myndigheter medvetna om. 

Det är tyvärr verkligenheten att det är dåligt med underlag i VISS.  Vi tar 

en kort genomgång av VISS vid nästa styrelsemöte.  

b. Värmlandstrategin – avvaktar på remisshandling. Tar upp den under 

våren.  

c. Kalkning info från Kalkningsförbundet har flaggat för att kommunerna är 

remiss instans. Vattenrådet är intresserade och ska kika på den. Adam 

står som kontaktperson för rådet 

https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb
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17. Nästa möte 

2 juni, Sunne kommun, 09:00-13:00 reningsverket.  

18. Mötets avslutande 

Ordförande tackar för ett givande möte och avslutar mötet.  

 
 
 
 
 

Mötessekreterare    Justerare 
Adam Fryke   Kurt Andersson 
Kil 2020-04-09   2020-04-09   

 


