Bilaga 4.

Förslag till verksamhetsplan och budget för Norsälvens vattenråd 2019
Nedan följer förslag på budget och aktiviteter som vattenrådet avser arbeta med under
året och nästkommande år.


Årsmöte 23 maj i Torsby. Dagen avslutas med ett föredrag med Bengt Epperlein,
Värmlands läns kalkningsförbund samt en vattendragsvandring vid Värån som är
centralt belägen i Torsby och där Norsälvens vattenråd under 2018 har genomfört
ett projekt med fokus på flodpärlmusslorna i vattendraget.



Samordningen i Norsälvens vattenråd avses utökas, för att skapa en mera
omfattande samverkan mellan Norsälvens Vattenråd, övriga vattenråd i länet,
fvof, andra föreningar tillsammans med Länsstyrelsen och kommuner. Detta för
att kunna utveckla arbetet med att ta fram kloka åtgärdsförslag och genomföra
dessa. För att lyckas krävs utökade möjligheter för samordnaren, att ha en mer
uppsökande verksamhet hos de intresserade, för att få dem informerade,
intresserade och inspirerande inför framtida åtgärder. Men en ökad tilldelning
med medel får samordnaren möjlighet att intensifiera detta arbete för att
utveckla vattenrådets roll som ett draglokomotiv i vattenvårdsfrågor. Under 2019
har ansökan om medel för samverkansbidrag utökats från tidigare 40 000 kr/år
till 90 000 kr/år. Vattenrådet ska även undersöka möjligheten till en
medfinansiering från resp. kommun på 1 kr per invånare inom Norsälvens
avrinningsområde.



Den befintliga hemsidan vattenorganisationer.se kommer upphöra den 31
december 2019. Vattenmyndigheten kommer därefter inte längre tillhandahålla
denna tjänst för landets vattenorganisationer. Detta pga av Länsstyrelsernas
nationella dataskyddsorgan (NOD) har granskat befintlig webbplats meddelat
inte är förenlig med den nya dataskyddsförordningen. Vattenmyndigheterna har
beslutat att inte längre tillhandahålla denna webbplats. Norsälvens vattenråd
måste ta fram ett förslag för hur man ska lösa detta fram till den 31 december
2019.



Ett informationsmöte med Kils Sportfiskeklubb och Pråmsjöns-Aplungens fvof i
samband med Tolitaälvens projektet. Projekt Tolitaälven drivs av Norsälvens
vattenråd sedan 2018.



Om mer medel beviljas för samordning kommer fler samverkansmöten med fvof
och andra intresseorganisationer startas upp för framtida projekt för att utveckla
vattenresursen inom Norsälvens avrinningsområde och informera hur
Norsälvens Vattenråd kan vara dem behjälpliga i att skapa nya projekt och i
samarbete genomföra dessa.



5 - 6 styrelsemöten är planerade



Norsälvens vattenråd ansöker om förlängning av tidigare beviljade projekt för
Norsälven och Tolitaälven för att kunna genomföra mer åtgärder av kvarvarande
medel. Dessutom söker rådet medel för att genomföra olika åtgärder i Norsälven,
Lysan och Värån.



Projekt Lysan har blivit beviljade LOVA-medel och kommer omgående startas
upp. Projektet blev beviljad 4 april 2019.



Samråd inom vattenförvaltingen samt mellan olika vattenråd framförallt By-och
Borgviksälvens vattenråd.



Framtagande av en logga för Norsälvens vattenråd



Utreda om det går att överklaga Skatteverkets beslut om att ej momsregistrera
Norsälvens vattenråd.

Budget 2019
Budget 2019
Intäkter
Medlemsavgifter
Vattenmyndigheten Västerhavet
Länsstyrelsen i Värmland
Summa

0
90 000*
285 000**
375 000

Utgifter
Möteskostnader mm
Ny hemsida
Samordning av rådet
Delprojekt Norsälven
Delprojekt Tolita älven
LOVA-projekt Lysan
Summa

10 000
10 000
80 000
42 712
49 143
179 000
370 855

*Sökt medel 2019
**Beviljat LOVA projekt för perioden 2019–2021

