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Gullspångsälvens vattenvårdsförbunds och vattenråds yttrande gällande Karlskoga
kommuns vattenplans och grönstrukturplan

Gullspångsälvens vattenvårdsförbund (GVVF) och vattenråd (GVR) har tagit del
av samråd om Karlskoga kommuns vattenplan och grönstrukturplan och vill ge
följande kommentarer:
Det är bra att det förtydligas från översiktsplanens ställningstagande att MKN ska
uppnås eller bibehållas för alla vatten i kommunen. Målet enligt vattendirektivet
är att nå god ekologisk status på alla vatten.
I vattenplanen tas också upp möjliga åtgärder för att nå detta och konstaterar att
det största kvalitetsproblemet som finns för vattenförekomsterna i kommunen är
fysisk påverkan.
I vattenplanen lyfts också risken för att de ytvatten som har god status ska
försämras. Vattenrådet vill poängtera att det är viktigt att i alla hänseenden värna
om de vattnen som har god status och inte tillåta att statusen i dessa vatten sänks
genom att sätta upp vandringshinder eller på annat sätt störa konnektiviteten. Om
utbyggnader planeras i dessa vatten bör det ingå att säkerställa att god
konnektivitet bibehålls.
Vill också här kommentera tabell 3.4 som får lite oklar betydelse:
Tabell 3.4 Riskanalys – Vatten som inte bibehåller god eklogisk status till 2021
Tabellen tar främst med vatten där risken är att god ekologisk status inte uppnås
till 2021? Detta är också att se som en risk och bör betonas i tabelltexten.
Vattenplanen uppger att kommunen kan ta fram lokala åtgärdsprogram, något som
diskuteras också inom vattenrådet och det kan finnas en poäng med att samordna
dessa. Vattenrådet kan också vara med för att komma igång med de åtgärder som
identifierats. Bilaga 1 till vattenplanen, med identifierade åtgärder, är ambitiös och
flera av dessa är redan på gång. Här kan poängteras att samordning med det som
vattenrådet gjort och gör idag kan behövas för att undvika dubbelt arbete.
I vattenplanen står att åtgärdsprogram ska tas fram i god tid innan 2021 och
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Imälven och Kilstabäcken ges som exempel. Finns det några fler sådana
framtagna i kommunen och hur arbetas det med dessa?
Något som noteras är att vattenplanen till stor del innehåller icke uppdaterade
data. Exempelvis finns ny statusklassning för alla vattendrag i kommunen
tillgänglig i VISS sedan mars 2020. Är det något som kommer att uppdateras i
planen innan den fastställs?
Kommer Karlskoga kommuns nya vision att läggas in i vattenplanen?
I avsnittet miljöövervakning anges att miljöövervakning sker genom
Gullspångälvens vattenvårdsförbunds kontrollprogram. Gullspångsälvens
vattenvårdsförbunds kontrollprogram har numera 7 provpunkter i Karlskoga
kommun och bottenfauna och påväxt kiselalger provtas endast var tredje år från
2019.
Vattenrådet kan också arbeta från sitt håll med att tydliggöra och befästa det
arbete som sker för bättre vattenkvalité både i Karlskoga kommun och utanför i
andra medlemskommuner.

För Gullspångsälvens vattenvårdsförbund och vattenråd

Ida Lewin
Vattenrådgivare
Tel: 0586-62157
E-post: ida.lewin@karlskoga.se
Hemsida: www.gvvf.se
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