Verksamhetsplan 2020
Nedan anges de projekt som varit pågående under 2019 och som fortsätter under, eller flyttas
fram till 2020 samt förslag till nya projekt som kan inledas under året.
GVVF: Kontrollprogram och specialundersökning
Provtagning, analys och rapportering följer kontrollprogrammet under 2020.

GVVF Projekt: Synliggörande av SRK-resultat. Hur kan vi vidga hur SRK-resultaten tas tillvara
och synliggörs för medlemmarna. Genomförs av samordnaren under året.
Översyn elfisken
Elfisken som uppföljning av vattenkraften har genomförts under 2016-2019 i Örebro och
Värmlands län. Under 2020 ska en utvärdering av dessa ske och förslag till fortsättning läggas
fram.
GVR: Trösälven
Vägtrumman söder om Hållsjön:
Inledande kontakt med vägsamfällighet togs under 2018. Förslag till projekt togs fram men
vägsamfälligheten kände sig inte mogen att gå vidare där och då.
Under 2019 upprätthåller rådet dialogen med vägsamfällighet. Rådet deltar på vägsamfällighetens
årsmöte och diskuterar möjligheten att initiera ett åtgärdsprojekt under 2019. Vägsamfälligheten
är positiv till detta nu. En förutsättning för att kunna starta åtgärder i och i anslutning till
vägtrumman är att det utförs en utredning om vägtrummans hållbarhet och eftersom sträckan
ligger i ett fornlämningsområde krävs en arkeologisk utredning. GVR har lämnat in en LOVAansökan för att ta fram all information som krävs för att kunna utföra nödvändiga åtgärder. När
detta är gjort kan vägsamfälligheten söka pengar som ska användas enbart till fysiska åtgärder i
vattnet. Sammarbete med länsstyrelsen kommer att ske gällande sträckan till Hållsjöns utlopp.
GVR+GVVF: Kommunsamverkan
Kommunsamverkansträffar har skett under 2017 och 2018, men följdes inte upp under 2019 då
ingen samordnare fanns på plats. Detta tas upp igen 2020.
Förslag:
Studieresa
Genomförande av studieresa för att titta på goda lösningar för dagvattenhantering i
samhällsplaneringen, med fokus på realistiska projekt för våra medlemskommuner. Ämnet
intresserar fler medlemmar än kommunerna och det kan därför vara relevant att bjuda in bredare.
Under 2020 görs en uppföljning av den kommunturné som genomfördes 2016-2017. Kontakt tas
med kommunerna för att sondera intresset. Fokusområden för en ny turné är vad som skett sedan
förra gången samt hur kommunerna praktiskt kan arbeta med vattenfrågor (exempelvis
vägtrummor, kommunsamverkan)
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GVR: GRAP
Gullspång river action plan.
Vi deltar i projektet genom styrgrupp och projektgrupp. Medfinansiering för tre år finns beslutat
från styrelsen och 2020 är sista året.
GVR: Kisjöbäcken
Besök på plats och dialog med Rämens FVOF har skett under 2018. Styrelsen har beslutat att gå
vidare med projektet.
Under våren 2019 söktes pengar för att ta fram åtgärdsprogram för att säkerställa vattenföringen i
bäcken och hitta ett hållbart sätt att hantera eventuell öringpopulation.
Ansökan om pengar avslogs men med en uppmaning att istället söka LOVA-pengar.
Genomföra åtgärder i samverkan med RFVOF
Utifrån det framtagna åtgärdsprogrammet och dialog med FVOF söks pengar från LOVA och om
medel beviljas genomförs åtgärder under 2020.
GVR: Bjurbäcksälven
Samverkan
Lokalt åtgärdsprogram har tagits fram under 2018 och ett första samverkansmöte hölls i november
2018.
Under 2019 hölls ett samverkansmöte i början på året. Fortsatt samverkan under 2020 för att
försöka få till åtgärder vid Källfallet och Bjurbäcksdammen.
GVR: Kvarntorpsbäcken
Möckelns FVOF har efter ett mycket gott resultat av elfiske som utfördes 2019 i
Kvarntorpsbäcken beslutat att söka LOVA-pengar för att utföra biotopförbättrande åtgärder i
bäcken. För att kunna utföra åtgärder i bäcken för att säkra föryngringsmöjligheter för
öringpopulationen, inleds ett sammarbete med GVR och Degerfors kommun.
GVR+GVVF: Träff med FVOF
Under 2020 genomförs en samverkansträff med FVOF för att informera om verksamheten i
GVR/GVVF samt sondera terrängen för eventuella samarbetsprojekt.
GVR+GVVF: Nyhetsbrev
Fortsätta med utskick av nyhetsbrev till medlemmar och andra intressenter 2-4 ggr/år.
GVR+GVVF: Hemsidan
Hemsidan byggs om från grunden. En Facebook-sida startas.
GVR+GVVF: Ordinarie rullande verksamhet
Omvärldsbevakning
Fortsatt aktivt nätverkande
Hålla hemsidan uppdaterad
Remissinstans
Medlemsvård/kundtjänst
Projektledning

