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Anteckningar från möte med Göta älvs vattenråd  

(inkl. Göta älvs kustvatten) 

 
Tid: 19 mars kl. 13:30-16:00 med fortsättning den 26 mars kl. 14:00-16:30 

Plats: Via Teams 

 
Närvarande: 

Ida Fossenstrand  Göteborgs stad, ordf. (19/3 & 26/3) 

Johan Erlandsson  Miljöförvaltningen, Göteborg (19/3 & 26/3) 

Jenny Gwes   Göteborgs Hamn AB (26/3) 

Maria Hübinette   Kungälvs kommun (19/3 & 26/3) 

Maria Lennartsson  Södra Skogsägarna (19/3) 

Sofie Lindblom   Trollhättans stad, Miljö (19/3) 

Ida Sundholm   Trollhättans stad (19/3) 

Maria Magnusson  Ale kommun (19/3 & 26/3) 

Åke Niklasson   LRF (19/3 & 26/3) 

Adam Ridelius   Gryaab AB (26/3) 

Bo Svärd    Naturskyddsföreningen i Göteborg (19/3 & 26/3) 

Niklas Wengström  Sportfiskarna (19/3 & 26/3)  

Ragnar Lagergren  Länsstyrelsen Västra Götaland, Kontaktperson (19/3 & 26/3) 

Monica Dahlberg   Göta älvs vattenvårdsförbund/GR, sekr. (19/3 & 26/3) 

1. Mötet öppnas (19/3 & 26/3) 

Ordf. Ida Fossenstrand öppnar mötet. 

2. Godkännande av dagordning (19/3) 

Vattenrådet godkänner dagordningen. 

3. Föregående mötes anteckningar (19/3) 

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

handlingarna. 

4. Meddelanden (19/3) 

Inga meddelanden togs upp 
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5. Bordet runt (19/3) 

För att spara tid gjordes ingen dragning ”Bordet runt” på mötena, alla uppmanades 

istället att maila in intressant information senast 23 mars till Monica som sedan lägger in 

den i anteckningarna. 

 

Ingen information inkom till Monica 

6. Vattenmyndighetens samråd, genomgång av inkomna synpunkter (19/3 & 26/3) 

Inkomna synpunkter gicks igenom. Monica sammanställer dessa i en ny version som 

skickas ut till vattenrådet. 

 

Synpunkter gällande sådant som bör läggas in i VISS till Monica senast den 16/4.  

Bo får i uppdrag att lägga in synpunkterna som kommer in i VISS. 

7. HaV:s remiss, genomgång av inkomna synpunkter (26/3) 

Inkomna synpunkter gicks igenom. Monica sammanställer dessa i en ny version som 

skickas ut till vattenrådet 

8. Vattenrådets finansiering (26/3)  

Inför mötet var ett förslag till brev att skicka till kommunerna utsänt. Vattenrådet godkände 

brevet som kommer att skickas till kommunerna med vattenrådets arbetsordning som bilaga. 

 

Brevet till kommunerna skickades ut den 30 mars 

9. Vattenrådets Arbetsordning (26/3)  

Inför mötet var ett förslag till Arbetsordning utsänt. Maria Magnusson skulle gärna vilja se 

en annan formulering gällande möjligheten för styrelsen att avbryta projekt av ekonomiska 

skäl. Maria skickar förslag på ny formulering till Monica som sedan skickar ut till vattenrådet 

för godkännande.  

10. Vattenrådets rapport till Vattenmyndigheten avseende verksamheten 2020 

samt ansökan om samverkansbidrag för 2021 (26/3)  

Inför mötet var förslag till rapport för 2020 och ansökan avseende 2021 utsänt. vattenrådet 

godkände rapporten för 2020 och ansökan för 2021. Monica skickar in dessa till 

Vattenmyndigheten. 

11. Aktiviteter/projekt för vattenrådet 2020/2021 (26/3) 

• Projekt ”Kartläggning av fosfor” 

Ansökan om LOVA-bidrag för fortsättning 2021 inom Stallbakaåns (uppströms 

Hullsjön) och Lerumsåns ARO med 22 provpunkter har blivit beviljad.  

Provtagning utförs av Farmartjänst i ale och analyserna utförs av Eurofins som 

lagt det lägsta priset vid upphandlingen. Provtagning utförs i tre omgångar: vår, 

sommar och höst 2021. Projektet ska slutrapporteras 31/3 2022. 
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• Projekt ”Kartläggning av vandringshinder i biflöden till Göta älv” 

Inget besked ännu från Länsstyrelsen gällande Sportfiskarnas ansökningar av 

Fiskevårdsmedel och LOVA. Lst har dock bett dem att flytta över ansökan av 

Fiskevårdsmedel till LOVA då det finns mer pengar kvar där. Har ju skickat in till 

båda bidragsformerna redan så det borde inte behövas. 

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. Deltagare från Göta 

älvs vattenråd blir Maria Hübinette och Kristina Holm. 

Den 22 april på fm kommer Göteborgsregionen, Vattenrådet för Bohuskusten och 

Bohuskustens vattenvårdsförbund bjuda in till ett webinarium med rubriken 

”Havet, människan, planeringen -vad händer sen?” med presentation och 

reflektion över miljömålsberedningens delbetänkande: Havet och människan 

(SOU 2020:83). Inbjudan kommer inom kort! 

• Genomgång av framtagna underlag 

Bosses underlag används till remissvaren ovan. 

• Vattendragsvandring 2021 

Sofie har hört med kollegorna i Trollhättan ang lämpligt besöksmål, men har 

tyvärr inte fått något förslag. 

Föreslogs istället att vattenrådet antingen besöker någon av alla de våtmarker 

som Sportfiskarna inventerat i Risveden och/eller något/några av de 

vandringshinder som inventerats inom projektet. Niklas återkommer med förslag 

till upplägg. 

Maria nämnde att åtgärd vid Hältorpsdammen, som vattenrådet besökte våren 

2019, är på gång sedan markägaren gett tillåtelse. Handlingarna behöver 

uppdateras och sedan kommer ett förslag ut på samråd. 

• Skylt-projekt i samarbete med Södra 

Maria Lennartsson var inte med på mötet. 

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

Monica uppmanar alla att titta igenom vattenrådets hemsida 

www.vattenradivast.se/gota-alvs-vattenrad/ och att kontinuerligt komma med 

synpunkter på justeringar, material att lägga upp m.m. 

 

• Rapporter från Göteborgs LONA-projekt läggs upp när de är klara. 

13. Övriga frågor (26/3) 

Inga övriga frågor togs upp 

http://www.vattenradivast.se/gota-alvs-vattenrad/
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14. Nästa sammanträde 

Nästa möte blir via Teams den 27 maj 2021 kl. 13:30-16:00. 

 

 

 

Antecknat av: Monica Dahlberg, GR 


