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Kallelse 

Göta älvs Vattenråd (inkl. Göta älvs kustvatten) 

Enligt tidigare överenskommelse kallas härmed Vattenrådet för Göta älv till sammanträde 

onsdagen den 17 juni 2020 kl. 13-15:30 

 

Plats: Mötet hålls via Skype  
......................................................................................................................................... 
Anslut till Skype-mötet: 

https://meet.lync.com/goteborgsregionen.se/monica.dahlberg/LSM2LD5L 

Anslut via telefon: +46 8 505 252 19, Konferens-ID: 807259598# 

 

Förslag till dagordning: 

1. Mötet öppnas 

2. Godkännande av dagordning 

3. Föregående mötes anteckningar (Handling bifogas) 

4. Meddelanden 

5. Aktiviteter/projekt för vattenrådet 2020 

• Vattendragsvandring 2020 

Niclas Åberg (Sportfiskarna & 8+fjordar) deltar för att planera vattendragsvandring 

vid Välabäcken i Kungälv i september 2020. 

• Projekt ”Kartläggning av fosfor och minskning av erosion från jordbruksmark”  

Ska vi söka medel för utökad provtagning i Stallbackaån och Slumpån via de LOVA 

medel som ska sökas senast 31/8? 

Ska vattenrådet/kommunerna ansöka om medel för åtgärdssamordnare?. 

• Projekt ”Kartläggning av vandringshinder i biflöden till Göta älv” 

Ansökan om fiskevårdsbidrag inskickat till Länsstyrelsen 14/2.  

Har nu fått beslutet att: ”Länsstyrelsen har fördelat medel till fiskevård. 

Tillgängliga medel är nu fördelade till olika fiskevårdsprojekt. Länsstyrelsen 

bedömer att ert projekt är prioriterat, men medelsbrist råder i dagsläget. Om 

beviljade projekt inte förbrukar tilldelade medel under 2020 kan det finnas 

möjlighet att finansiera hela eller delar av ert projekt.”  

Vi får helt enkelt avvakta och se hur det blir. 

Ska vi söka även LOVA (31/8)? 

• Latrintömning från fritidsbåtar längs Göta älv Ska vattenrådet skicka in önskemål 

om att LOVA-bidraget för installation samt drift och underhåll av 

latrintömningsstationer (och kanske även inkludera landtoaletter) återinförs? 

https://meet.lync.com/goteborgsregionen.se/monica.dahlberg/LSM2LD5L
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• Genomgång av framtagna underlag 

Skjuts upp till ett möte då vi kan ses så att Bosse kan redovisa   

6. Bordet runt - Information och reflektion från vattenrådets representanter om vad som är på 

gång i de olika kommunerna/organisationerna som berör Göta älvs ARO (Stående punkt)  

Bra om deltagande representanter även skriver till Monica och sammanfattar med några 

rader till anteckningarna då det kan vara svårt att få med snabba dragningar via Skype. 

7. Finansiering av vattenrådets verksamhet  

Fortsatt diskussion. Bra om kommunrepresentanterna innan mötet kan höra efter om 

möjligheten för respektive kommun att bidra till finansieringen av vattenrådet (se 

anteckningarna från mötet 1/4)  

8. Övriga frågor. 

9. Nästa sammanträde. 

Vänligen meddela Monica Dahlberg om ni inte har möjlighet att närvara via  

Tel: 031-335 54 79 eller E-post: monica.dahlberg@goteborgsregionen.se 

Med vänlig hälsning 

Monica Dahlberg, sekr 


