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Anteckningar från möte med Göta älvs vattenråd  

(inkl. Göta älvs kustvatten) 

 
Tid: Onsdag 20 januari 2021 kl. 13:30-16:00 

Plats: Via Teams 

 
Närvarande: 

Ida Fossenstrand  Göteborgs stad, ordf. 

Johan Erlandsson  Miljöförvaltningen, Göteborg 

Kristina Holm   Kretslopp och vatten, Göteborg 

Maria Hübinette   Kungälvs kommun (Skype) 

Maria Lennartsson  Södra Skogsägarna 

Sofie Lindblom   Trollhättans stad, Miljö 

Maria Magnusson  Ale kommun 

Åke Niklasson   LRF 

Adam Ridelius   Gryaab AB 

Bo Svärd    Naturskyddsföreningen i Göteborg 

Niklas Wengström  Sportfiskarna (vattendragsvandring) 

Ragnar Lagergren  Länsstyrelsen Västra Götaland (Kontaktperson Lst) 

Monica Dahlberg   Göta älvs vattenvårdsförbund/Göteborgsregionen (GR), sekr. 

Marcus Stenegren  Länsstyrelsen Västra Götaland (Presentation Samråd) 

Rebecka Olsén   Länsstyrelsen Västra Götaland (Presentation Samråd) 

Noomi Asker   Länsstyrelsen Västra Götaland (Presentation Samråd) 

1. Mötet öppnas 

Ordf. Ida Fossenstrand öppnar mötet. 

2. Godkännande av dagordning  

Vattenrådet godkänner dagordningen. 

3. Föregående mötes anteckningar 

Anteckningarna från mötet den 4 november 2020 godkänns och läggs sedan till 

handlingarna. 
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4. Meddelanden 

• Monica informerade om att hon just nu har hög arbetsbelastning då hennes två 

närmaste kollegor inom vattenvårdsfrågor på GR inte finns på plats. Robert Gladh 

som varit åtgärdssamordnare inom Säveåns ARO har slutat och Maria Axbrink 

som arbetar med Göta älvs och Bohuskustens vattenvårdsförbund tillsammans 

med Monica är sjukskriven tillsvidare. 

• Monica informerade om att Göteborgs Hamn har bytt representant i vattenrådet. 

Ny representant är Kristina Bernstén 

• Noomi Asker är ny miljögiftsexpert på Länsstyrelsen, hon deltar på dagens möte 

för att lyssna. 

5. Presentation av projektet VÅGOR – Monica Dahlberg, Göteborgsregionen (GR) 

Monica presenterade istället för Maria Axbrink projektet VÅGOR som drivits under 2020 i 

samarbete mellan GR, 8+fjordar, Sportfiskarna och Länsstyrelsen Västra Götaland. 

Presentationen bifogas anteckningarna 

6. Information om Vattenmyndighetens samråd – Ragnar Lagergren m 

kollegor, Länsstyrelsen Västra Götaland 

Ragnar, Marcus och Rebecka från Länsstyrelsens beredningssekretariat informerade om 

det pågående samrådet. 

För att hitta rätt information om resp vattenförekomst i VISS behöver man ändra till 

”Förvaltningscykel 3” som är den aktuella. 

Maria M ställde fråga gällande om det för båtlivets påverkan finns koppling till 

strandskyddet och tillsynen av det? Nej men en bra synpunkt att lämna vid samrådet! 

Ida frågade om tysta områden finns föreslagen som en åtgärd? Nej men 

hastighetsbegränsning av båttrafiken är en åtgärd. 

Maria L påpekade att då det inte förekommer någon gödsling av skogsmark inom Västa 

Götaland är det inte en relevant åtgärd att minska/sluta gödsling av skogsmark 

Bo påpekade att de gamla deponier som finns inom Lärjeåns ARO inte finns med i 

underlagen. Finns med i riskbedömningen för grundvatten 

Kristina påpekade att man från kommunerna ser stort behov av MKN för mikrobiologi och 

medföljande förslag till åtgärder för de vattenförekomster som är råvattentäkter. Har 

varit en synpunkt från vattenråden vid samråd i tidigare förvaltningscykler utan att få 

gehör varken från HaV eller Vattendelegationerna. 

Enkät för att svara på samrådet finns på Vattenmyndighetens hemsida och läggs in som 

handling till vattenrådets nästa möte 19/3. Vill man lämna synpunkter på enskilda 

vattenförekomster görs detta direkt i VISS.  

Presentationen bifogas anteckningarna. 

 

 

https://viss.lansstyrelsen.se/SearchResults.aspx?ViewType=0&q=G%C3%B6ta+%C3%A4lv&s=S%C3%B6k
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7. Vattenmyndighetens och HaV:s samråd – hantering och tidplan för 

vattenrådet 

• Monica informerade om att Samrådet från Vattenmyndigheten (VM) om 

förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027 som pågår 

under perioden 1/11 2020-30/4 2021 har nu startat och man har skickat ut länk 

till ingående handlingar.  

 

VM vill helst att synpunkter lämnas digitalt genom att använda en webbenkät.  

Som stöd för att underlätta processen med att ta fram synpunkter finns samtliga 

frågor i webbenkäten samlade i ett Word-dokument. Detta är utsänt till 

vattenrådet genom inbjudan till nästkommande möte 20 januari 2021. 

• Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har nu förslag på åtgärdsprogram för 

havsmiljön ute på samråd. Förslaget innehåller en rad åtgärder för att förbättra 

havsmiljön i Nordsjön och Östersjön. Samrådet pågår från den 1/11 2020-30/4 

2021. Länk till samtliga handlingar. 

HaV vill gärna att synpunkter lämnas via svarformulär i Excel för att lämna 

synpunkter, svarsformuläret är strukturerat enligt åtgärdsprogrammets 

uppbyggnad. Detta är utsänt till vattenrådet genom inbjudan till nästkommande 

möte 20 januari 2021. 

Senast den 5 mars lägger var och en i vattenrådet in sina resp synpunkter i de filer som 

bifogas i inbjudan till mötet den 19 mars. Det är en Word-fil för Vattenmyndighetens 

samråd och en Excel-fil för HaV:s remiss för uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön. 

Monica sammanställer sedan inför mötet samtliga inkomna synpunkter i ett gemensamt 

dokument som gås igenom varvid vattenrådet får besluta vad vattenrådets 

gemensamma yttrande ska vara under resp del. 

8. 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) 

• SNF 

Inget nytt att ta upp 

• Gryaab 

Inget nytt att ta upp 

• Miljöförvaltningen, Göteborg 

Har förslag till åtgärdsplan för god vattenstatus ute på internremiss. tas upp i 

nämnden i april och beräknas komma ut på remiss i maj 

LONA-projekt för marina habitat och biotoper samt marint skräp är klara. Vill 

gärna ha synpunkter på rapporterna när de är klara. kan presentera projekten på 

ett kommande möte 

• Södra skogsägarna 

Har påbörjat ett projekt kring skogsbilvägar, där de skall utarbeta en vägtjänst. 

Tjänsten innebär att Södra erbjuder sig att sköta byggandet av skogsbilvägar åt 

skogsägare. I och med tjänsten får de möjlighet att inleda ett närmare samarbete 

med grävfirmor, och i och med det ställa större krav på deras kunskap och 

https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad-om-forvaltningsplan-atgardsprogram-och-miljokvalitetsnormer-2021-2027.html
https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad-om-forvaltningsplan-atgardsprogram-och-miljokvalitetsnormer-2021-2027.html
https://www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-karriar/om-oss/remisser-fran-hav/remisser/2020-10-21-remiss-om-forslag-till-atgardsprogram-for-havsmiljon.html
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kompetens när det gäller hur de skall hantera natur- och vattenmiljöer. Bygge av 

skogsbilväg kan påverka skogens vatten mycket, och det är viktigt att de som 

utför arbetet vet vad de håller på med! 

• Kungälv 

Inget nytt att ta upp 

• Trollhättan 

Miljöskydd ska bedriva tillsyn över U-verksamheter, t ex tandläkare som hanterar 

kvicksilver. 

Man kommer att ha fokus på dagvatten då det tas fram många detaljplaner i 

kommunen. Konstgräsplaner och enskilda avlopp ska inventeras.  

Sofie tipsade om en bra utbildning via Studia ”MKN för vatten vid tillsyn av 

miljöfarliga verksamheter”. Mycket diskussion kring tolkning av lagstiftning för 

dagvatten bland annat. Den kommer gå igen här under våren.  

• Lst 

Inget ytterligare att ta upp  

• Ale 

Har utfört reduktionsfisket i Vimmersjön under oktober 2020. Gick bättre än 

förväntat, fick upp 5,8 ton fisk mot uppskattade 3,2 ton. Många har varit 

intresserade av att titta på. Skulle kunna vara ett bra studiebesök för vattenrådet 

när man fiskar nästa gång 

Maria lyfte att det vore bra om vattenrådet vid kommande möten använder sig av 

något/några av de verktyg för lokal samverkan om vatten som tagits fram inom 

Interreg-projektet Water Co Governance. 

• Sportfiskarna 

Har skickat in ansökan om LOVA-bidrag för inventering av vandringshinder, 

kommer att dubbelgardera sig även skicka in för Fiskevårdsmedel i mitten av 

februari. 

Har utfört våtmarksinventering i Risveden och sett att det finns stort behov av 

åtgärder. 

Kommer att inventera gäddyngel i Göta älv i vår. 

• LRF 

Är engagerad i arbetsgruppen för vattenrådets fosforprojekt, mer info nedan 

under de olika projekten 

• Kretslopp och vatten, Göteborg 

Inget nytt att ta upp 

9. Aktiviteter/projekt för vattenrådet 2020 

• Projekt ”Kartläggning av fosfor” 

Alla tre provtagningarna inom Sköldsåns ARO klara. Kan se ett mönster med 

samma punkter som sticker ut med höga halter. 

Ragnar visade en sammanställning av resultaten, bifogas med anteckningarna.  

Den här delen av projektet ska slutrapporteras senast 31 mars 2021. 

https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/internationellt-samarbete-och-konventioner/internationellt-samarbete/watercog---samarbete-for-lokal-vattenforvaltning/verktyg-for-lokal-samverkan-om-vatten.html
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Har lämnat in ansökan om LOVA-bidrag för fortsättning 2021 inom Stallbakaåns 

(uppströms Hullsjön) och Lerumsåns ARO med drygt 20 provpunkter. Borde få 

svar i februari/mars.  

Efter dessa steg är dialog och förankring med markägare viktig för att komma 

vidare med åtgärder där resultaten visar att de bör prioriteras. Skulle vara 

värdefullt om kommunerna gemensamt via vattenrådet kan anställa en 

åtgärdssamordnare, se pkt 12 ”Finansiering av vattenrådets verksamhet” 

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

Projektet fortsätter, om det beviljas bidrag, med Sportfiskarna som projektägare 

men med stöttning av vattenrådet dels genom medfinansiering (15 000 kr) men 

även genom deltagare i arbetsgrupp och genom projektavstämning med hela 

vattenrådet. Sportfiskarna har skickat in ansökan om LOVA-bidrag, men kommer 

även för att dubbelgardera sig skicka in ansökan om Fiskevårdsmedel från 

Länsstyrelsen i mitten av februari. 

Arbetsgruppen med representanter från vattenrådet (Maria M, Niklas W, Ragnar L 

och Monica D) fortsätter stötta i projektet. 

• Latrintömning från båtar längs Göta älv 

Bosse har tagit frågan i Vattenrådet för Bohuskusten (VRBK) och de är 

intresserade av att göra något kring detta med oss.  

Förslag att bilda arbetsgrupp med två representanter för varje organisation. 

Deltagare från VRBK blir ordf. Ewa Lavett samt Roland Utbult som är 

riksdagsledamot. Deltagare från Göta älvs vattenråd blir Maria Hübinette och 

Kristina Holm. 

Maria H kontaktar Ewa och Roland. 

• Genomgång av framtagna underlag 

Rapporten som Bosse skrivit är klar och utskickad till vattenrådet. Är något man 

söker i för att få info om kustvattenförekomsterna. 

Bosse håller på med sammanställning av underlag för Lärjeån 

10. Förslag till aktiviteter/projekt för vattenrådet 2021 

• Ev något Skylt-projekt kopplat till skogsbruk i samarbete med Södra 

- Maria L har pratat med förtroendevald i Sollebrunn för att hitta en markägare  

  som är intresserad 

• Vattendragsvandring tidig höst 2021 

- Sofie hör med kollegor i Trollhättan om de har förslag på någon lämplig lokal. 

• Cecilia framförde önskemål om vi skulle kunna titta närmare på tillförsel av 

metaller från urbana ytor. Nu finns bara schablonvärden. Skulle kunna leda till 

åtgärder. 

- Inget nytt kring detta 
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11. Vattenrådets Arbetsordning, önskemål från styrelsen inom GÄVVF att 

förtydliga det ekonomiska ansvaret inom vattenrådet 

Ett förslag till justering av vattenrådets arbetsordning var utskickat inför mötet. Man 

ansåg att förslaget var bra i det stora hela men att det behöver förtydligas med att det är 

vid risk för att ett projekts ekonomi inte ska ”gå ihop” som styrelsen kan stoppa ett 

projekt, inte bara vid ett allmänt tyckande om att projektet inte är bra. 

Ett förslag till formulering kring detta tas fram till nästa möte. 

12. Finansiering av vattenrådets verksamhet  

På förra möte lyftes att man bör ta fram ett konkret förslag som kan lyftas inom resp 

kommun. 

Förslaget är att kommunernas sammanlagda årliga avgift är baserat på 1 kr/invånare inom 

Göta älvs avrinningsområde, avrundat till 420 000 kr. Dessa fördelas så att hälften av 

avgiften baseras på respektive kommuns andel av den totala befolkningen och hälften 

baseras på hur stor andel av avrinningsområdet respektive kommun har (se nedanstående 

tabell). 

Fördelningen blir då enligt befolkningssiffror fr 2018-12-31: 

Kommun Inv 

inom 

ARO 

Andel Avgift Areal 

inom 

ARO 

(km2) 

Andel Avgift Summa 

Vänersborg 15 147 3,7% 8 000 78 5,4% 11 000 19 000 

Trollhättan 58 627 14,2% 30 000 406 28,0% 59 000 89 000 

Lilla Edet 14 417 3,5% 7 000 300 20,7% 43 000 50 000 

Ale 32 639 7,9% 17 000 307 21,2% 44 000 61 000 

Kungälv 30 006 7,3% 15 000 135 9,3% 20 000 35 000 

Göteborg 262 846 63,5% 133 000 225 15,5% 33 000 166 000 

Summa 413 682 100% 210 000 1 453 100% 210 000 420 000 

 

Med en budget skulle vattenrådet kunna initiera vattenvårdande åtgärder och ha medel 

för delfinansiering av dessa samt engagera en åtgärdssamordnare på deltid. 

13. Hemsidan – synpunkter/förslag till ändringar/kompletteringar (Stående punkt)  

Monica uppmanar alla att titta igenom vattenrådets hemsida 

www.vattenradivast.se/gota-alvs-vattenrad/ och komma med synpunkter på justeringar, 

material att lägga upp m.m. 

14. Övriga frågor 

Inga övriga frågor togs upp 

15. Nästa sammanträde 

Nästa möte blir via Teams den 19 mars 2021 kl. 13:30-16:00. 

 

Synpunkter gällande Vattenmyndighetens samråd och HaV:s remiss till Monica senast 

den 5 mars 

 

Antecknat av: Monica Dahlberg, GR 

http://www.vattenradivast.se/gota-alvs-vattenrad/

