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Rapportering av 2020 års verksamhet för Säveåns vattenråd 

 

Ifylld blankett ska skickas senast 15 april 2021 via länsstyrelsens e-tjänst 

för komplettering i ärende. Observera att diarienumret från förra årets beslut 

om samverkanbidrag måste anges i e-tjänsten (anges som xxxx-2020).  

 

Vill vattenrådet ansöka om nytt årligt bidrag ska särskild ansökningsblankett 

skickas ifylld med e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se med kopia till 

kontaktpersonen på ansvarig länsstyrelse för ert vattenråd.  

 

Medlemmar  

Behöver inte vara 

detaljerad, men visa 

gärna vilka 

organisationer eller 

intressen som finns 

representerade i 

vattenrådet 

Borås stad 

Vårgårda kommun 

Alingsås kommun 

Lerums kommun 

Partille kommun 

Göteborgs stad 

Naturskyddsföreningen 

Fiskevårdsområdesföreningarna inom ARO 

Sportfiskarna 

Industrierna (nu representerade av SKF) 

Västra Götalandsregionen 

LRF 

Södra skogsägarna 

Vattenkraftsägare 

 

Emelie Möllersten (kontaktperson Länsstyrelsen) 

 

Monica Dahlberg, Göta älvs vattenvårdsförbund 

(GÄVVF)/Göteborgsregionen (GR), sekr. 

 

Robert Gladh, Göteborgsregionen (GR), åtgärdssamordnare 

 

Förändringar i 

vattenrådet under 

året 

Det kan vara 

ändrade stadgar, nya 

medlemmar, ändrat 

verksamhetsområde, 

ny 

organisationsform, 

ändrat kontonummer 

och liknande 

Åtgärdssamordnare på 20% anställd. Nu vakant tjänst sedan 

Robert Gladh slutade vid årsskiftet 2020/2021. Avvaktar 

besked från Länsstyrelsen om LOVA-bidrag för att kunna växla 

upp tjänsten till 100% innan ny person anställs 

 

Ny kontaktperson på Länsstyrelsen 

 

 

 

 

 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/vara-tjanster/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Redovisning av vattenrådets samverkans-aktiviteter år 2020 

Komplettera gärna korta redovisningar nedan med vattenrådets egen 

verksamhetsberättelse, om sådan finnes. 

Aktiviteter som vattenrådet anordnat Plats och 

datum 

Antal 

medver

-kande 

Kost- 

nad 

Informationsmöten, samverkan och dialog, 

framtagande av informationsmaterial, 

hemsida, arbetsgrupper, remisshantering, 

vattendragsvandringar, övervakning och 

liknande.  

   

Möte med vattenrådet 

(Ant finns på hemsida) 

GR 

2020-01-24 

16 Admtid+* 

Möte med vattenrådet 

(Ant finns på hemsida) 

GR+Digitalt 

2020-06-05 

13 Admtid+* 

Möte med vattenrådet 

(Ant finns på hemsida) 

GR+Digitalt 

2020-09-11 

14 Admtid+* 

Möte med vattenrådet 

(Ant finns på hemsida) 

Digitalt 

2020-11-06 

20 Admtid 

Vattendragsträff Mellbyån St Mellby 

2020-10-12 

10 Admtid 

Projekt :”Planering av fyskiska åtgärder 

mot övergödning” 

 

Projektet beviljades 2020-06-05 bidrag 

från Lst med 133 000 kr .  

Dnr: 537-18921-2020 

Projektet slutrapporterades: 2020-11-30 

  132 810 kr 

Projekt: ”Förstudie för åtgärdande av 

vandringshinder i Säveån” 

 

Projektet beviljades 2020-09-21 LOVA-

bidrag med högst 219 200 kr 

Dnr: 501-41308-2020 

Projektet ska slutrapporteras: 2021-04-16   

  ej redovisat 

Hemsida, löpande   Admtid 

Remisshantering, löpande 

• Planerad stabilisering och 

ombyggnation av Jonseredsvägen, 

vid Jonsereds fabriker, Partille 

kommun 

• Restaurering av Ålanda ström 

  Admtid 

    

*) Kostnad för vattenrådets samtliga möten 

redovisas nedan 

   

    

    

    

https://www.vattenradivast.se/saveans-vattenrad/dokument/motesanteckningar.html
https://www.vattenradivast.se/saveans-vattenrad/dokument/motesanteckningar.html
https://www.vattenradivast.se/saveans-vattenrad/dokument/motesanteckningar.html
https://www.vattenradivast.se/saveans-vattenrad/dokument/motesanteckningar.html
https://www.vattenradivast.se/download/18.77bfa0561756a9fc3d9b7115/1604318519500/Presentation_2020-10-12_Studiebes%C3%B6k%20vid%20Mellby%C3%A5n.pdf
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Fysiska åtgärder i vatten som vattenrådet 

deltagit i eller ansvarat för 

Plats Kost-

nad  

Finansiering 

Det kan vara iläggning av lek-grus, 

våtmarker, borttagning av vandringshinder 

och liknande.  

   

    

    

    

(Gör fler rader vid behov!)    

Aktiviteter som vattenrådet deltagit i  

(ej arrangerat) 

Datum Plats Antal från VR 

som deltagit 

Det kan vara informationsmöten, 

samverkan och dialog, arbetsgrupper, 

vattendragsvandringar och liknande.  

   

Vattenrådens dag 2020-03-20 Scandic 

Crown 

ca 10 

Deltagare från vattenrådet vid 2 workshops 

anordnade inom LOVA-projektet VÅGOR 

(Projektägare: GR, Lst, Sportfiskarna & 

8+fjordar) 

2020-09-16 

2020-09-30 

Digitalt ca 10 per 

workshop 

    

    

    

(Gör fler rader vid behov!)    

Beskriv här kortfattat hur aktiviteterna bidragit till höjd vattenkvalitet eller lokal 

samverkan. 

 

Att det vid vattenrådets möten träffas många olika parter med en bred anslutning av 

organisationer inom Säveåns ARO ser vi som ett sätt att säkra inflytande och tillgång 

till kunskap i vattenrådets arbete. 

 

Att vattenrådet avger gemensamma yttranden som de ingående representerade 

organisationerna ställer sig bakom ger tyngd åt vattenrådets lämnade synpunkter.  

 

Vattenrådens projekt :”Planering av fyskiska åtgärder mot övergödning” och 

”Förstudie för åtgärdande av vandringshinder i Säveån” (se ovan) har gett ett fördjupat 

underlag för att kunna genomföra fysiska åtgärder. 
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