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PROGRAMFÖRKLARING  
för Klarälvens vattenråd 2022–2026  

Den ideella föreningen Klarälvens Vattenråd arbetar med att bidra till en god vattenförvaltning. 
Målsättningen är en god ekologisk och kemisk status i våra vatten. Detta står inskrivet i föreningens 
stadgar. Programförklaringen för Klarälvens vattenråd syftar till att ge vägledning till styrelsen i dess 
arbete under perioden 2022-2026. 

Mål 1: Klarälvens vattenråd ska ta aktiv del i små och stora projekt som utvecklar de unika arterna 
Klarälvslax och Klarälvsöring. Detta gynnar även fisketurism och annan besöksnäring kopplat till 
vatten i vårt vattenområde, vilket är en viktig grund för hållbar tillväxt i Klarälvens kommuner.  

Mål 2: Vattenrådet ska i första hand arbeta efter den prioritering av åtgärder som beslutats av 
stämman. Projekten har i huvudsak tre olika inriktningar:  

• Delta aktivt i samrådsprocesserna genom att ta fram faktaunderlag i de biflöden till Klarälven 
som kommer att vara föremål för nationell omprövning av vattenkraft  

• Arbeta fram lokala åtgärdsplaner för de vatten som inte är föremål för omprövning 

• Delta aktivt i arbetet för att genomföra de lokala åtgärdsplaner som VR tagit fram 

Mål 3: Vattenrådet ska bistå länsstyrelsen i deras arbete med god förvaltning genom att skapa 
samverkansarenor bestående av kommunala tjänstemän, företag, enskilda och fiskevårdsföreningar.  

Mål 4: Styrelsen ska finna arbetsformer som långsiktigt utvecklar verksamheten. Det kan vara att 
koordinera arbetet över kommungränser, samverkan med kommunalförbunden Värmlands 
kalkningsförbund och Klarälvens vattenvårdsförbund, samt bistå de lokala 
fiskevårdsområdesföreningarna och andra lokala aktörer för att driva prioriterade projekt. 

Mål 5: För att ett långsiktigt arbete ska kunna önskar vi att en samordnartjänst inrättas vilket 
förutsätter en ekonomi som grundas på över åren förutsägbara intäkter. Samordnartjänsten ska vara 
en resurs till vattenrådet och arbeta över hela avrinningsområdet. Tjänsten ska finansieras av 
vattenrådet, de ingående kommunerna och med bidrag från staten. Vattenrådet är öppen även för 
andra lösningar, t.ex. organisatorisk samverkan med andra organisationer 

Mål 6: Styrelsen ska arbeta för att vattenrådens arbete i hela Värmland utvecklas tillsammans. 

 

Våra principer vid val av projekt (Delvis omarbetat) 
Följande prioriteringar gäller för vårt arbete t.o.m. 2026: 

• Projekt som syftar till att gynna Klarälvslax och öring prioriteras. Här ingår biotopförbättringar i 
biflöden till Klarälven uppströms Edsforsen med potential för laxlek.  

• Projekt där vattenrådet kan göra skillnad genom att skapa samverkan och koncensus mellan olika 
intressen/organisationer/över gränser har prioritet. 

• Projekt ska väljas ut som har intresse för en bred grupp av våra medlemmar.  

• Vatten med viktiga mål-arter utöver Klarälvslax och öring prioriteras med åtgärder för att gynna 
dessa arter, t.ex. flodpärlmussla, storröding, flodkräfta och en stark lokal öringstam.  

• Projekt i Klarälvens biflöden som blir föremål för omprövning (mindre NAP-älvar) ska prioriteras 
för utredningar med syfte att underlätta samrådsprocessen. 

• Projekt som syftar till att ta fram Lokala åtgärdsplaner i övriga biflöden med målsättningen att 
skapa passerbarhet förbi hinder, återställa efter flottningen och få ett naturlig vattenflöde.  

• Vattenrådet vill samverka med Skogsstyrelsen och markägare i projekt som syftar till återvätning 
av landskapet där en positiv påverkan på vattnets näringsstatus och hydrologisk regim kan ske. 

 
Beslutat på styrelsemötet 2022-04-13 att föreslå stämman 

För styrelsen Anna Sjörs, ordf. Klarälvens vattenråd 


