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Verksamhetsberättelse för Norsälvens vattenråd 2018 

Nedan beskrivs de aktiviteter som Norsälvens vattenråd har initierat samt 

deltagit i under 2018. 

 

Aktiviteter 

 4 personer deltog vid Vattenråden i Värmlands dag vid Naturrum, 

Karlstad.  

 Remisshantering av KMW och Riksintressen för vattenkraft. 

 Hemsidan har aktualiserats och uppdaterats med styrelseprotokoll för 

2018. 

 Utrett om Norsälvens vattendrag har möjlighet att lyfta momsen för 

verksamheten 

 Sammanlagt har 5 styrelsemöten hållits.  

 Årsmötet hölls den 22 maj vid Tolita kvarn. Totalt deltog 16 personer vid 
årsmötet. Bröderna Lars och Tommy Larsson gjorde en historisk 
tillbakablick över Tolita kvarn. Jonas Andersson Länsstyrelsen i 
Värmland, höll ett föredrag om gös och dess förvaltning. Därefter 
berättade Adam Fryke och Tomas Jansson om projekt Tolitaälven som 
avslutas med ett kortare fältbesök längs Tolitaälven. 
 

 3 projekt blev beviljade medel 2018 från Länsstyrelsen Värmland, 

beredningssekretariatet. Värån, Tolitaälven och Norsälven. Det finns en 

slutrapport för respektive projekt. 

 Projekt Tolitaälven, Kils kommun. Projektet har undersökt om 
nedre delen av Tolitaälven utgör ett reproduktionsområde för 
Nedre Frykens gösbestånd. En åtgärdsplan har utarbetats med 
förslag på åtgärder för att utveckla framförallt gösbeståndet i 
Tolitaälven. 

 

 Projekt Värån, Torsby kommun. Syftet med projektet var att 
undersöka om beståndet med flodpärlmusslor i Värån är utsatta av 
någon specifik hotbild. I projektet har flodpärlmusslor analyserats 
om de bär på en sjukdom. Det har undersökts om flodkräftorna 
fortfarande förekommer och om området drabbats av illegal 
utplantering med signalkräftor. Förslag på fiskvårdande åtgärder 
för hela Värån som ska gynna flodpärlmussla, öring och flodkräfta 
har utarbetats. 

 
 
 

 



 Projekt Norsälven, Karlstads kommun. En rapport med en analys 
av en bottenkartering av ca 11 km av Norsälven, mellan nedre 
kraftstationen och mynningen i Åsfjorden (Vänern), har 
sammanställts. De bottnar som är lämpliga eller har potential att 
utgöra lämpliga reproduktionslokaler för asp, gös och öring har 
pekats ut och besökts i fält. En konkret åtgärdsplan med lämpliga 
fiskvårdande åtgärder har arbetats fram för de utpekade 
områdena. 
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