Erbjudande om studieresa till sjon
Mjosa, Norge 25-27 maj 2016

Bakgrund
Representanter från styrelsen i Mälarens vattenvårdsförbund erbjuds en studieresa till sjön
Mjösa i Norge. Studieresan görs tillsammans med representanter för styrelserna i Vänerns
vattenvårdsförbund samt Vätternvårdsförbundet. Syftet är dels att fortsätta det utbyte mellan
styrelserna för Sveriges tre största sjöar som påbörjades 2013 samt inhämta kunskap om
Mjösa Vattenvårdsförbundet och dess arbete.

Hur?
Resan görs som bussresa med start i Jönköping med påstigningsmöjligheter utmed vägen mot
Mariestad (Vänern ansluter) vidare upp mot Kristinehamn (Mälaren ansluter). Vi kommer bo
på hotell (både enkel/dubbelrum). För resan finns ett preliminärt program. Bussen följer oss
hela vistelsen. Vi i Mälarens vattenvårdsförbund kommer att behöva ordna en anslutande
transport från Västerås till Kristinehamn. Enklast är antagligen att vi åker minibuss
tillsammans.

När?
Avfärd Västerås ca kl 07.00 25 maj, åter i Västerås 27 maj ca kl 19.00.

Vilka och hur många?
Mälarens vattenvårdsförbunds styrelse erbjuds åtta (8) platser. Resa, kost och logi är
kostnadsbefriat medan dagersättning och ev traktamentet får var och en själv stå för. I första
hand erbjuds ordinarie ledamöter, i andra hand ersättare. Bindande anmälan ska göras
senast 11 april till kansliet.

Preliminärt detaljprogram 25-27 maj
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Aktivitet
Avresa från Länsstyrelsen i Jönköping
Vätternvårdsförbundet är med från start/hoppar på under vägen
Ankommer till Länsstyrelsen i Mariestad
Vänerns vattenvårdsförbund ansluter
Ankommer till Kristinehamn
Mälarens vattenvårdsförbund ansluter
Ankomst Klarälven vid Forshaga akademin med fika
Projektet Vänerlaxens fria gång – genomförda åtgärder. Historisk
tillbakablick och framtidsplaner. Både innomhus och ute i fält.
Pär Gustafsson Lst Värmland och XX Forshaga akademin
Lunch i Forshaga, ca 45 min
Ankomst Glomma vid Kongsvinger i Norge
Fikastopp och litet studiebesök
Incheck hotell i Gjövik, Norge
Middag på hotellet
Avfärd till Gjöviks Rådhus
Odd Henning Stuen, Vassdragsforbundet Mjösa: orienteringer i Gjøvik
Rådhus (Gjøvik kommune), om Vassdragsforbundet/vannområde Mjøsa,
viktige vannforvaltningsspørsmål, fisk og fiskeforvaltning i Mjøsa,
utfordringer for storørreten i vassdraget.
Studiebesök i fält
Hunnselva som byelv (elva i byplanleggingen) v/Gjøvik kommune.
Båttur på Mjösa
Vi tar en «chartertur» på Mjøsa med Skibladner, her spiser vi også lunsj.
Studiebesök i fält
Vi tar noen stopp i Hunnselva og ser på problemstillinger knyttet til
gammel/ny industri og vannkraft/andre fysiske inngrep v/Gjøvik kommune og
Vestre Toten kommune.
Ankomst hotell i Gjövik vid Mjösa.
Middag tillsammans med Styrelsen för Vassdragsförbundet för Mjösa
Avresa med buss från hotellet, ca 20 min resa
Mjösadagen
Den første Mjøsadag. Dette finner sted litt sør for Gjøvik (Kapp). Fokuset er
informasjonsformidling til allmennheten om status, tilstand og nye trusler for
biologiske forhold og vannkvaliteten i Mjøsa, samt arbeid for mindre
påvirkning av nye miljøgifter til Mjøsa.
Lunch
Avresa hem, kort fikastopp på hemvägen
Ankomst Kristinehamn
Ankomst Mariestad
Ankomst Jönköping

