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GÖTA ÄLVS VATTENRÅD 

 
c/o Göteborgsregionens kommunalförbund 

Besök Anders Personsgatan 8 | Post Box 5073, 402 22 Göteborg 
Tel 031-335 50 00 | Fax 031-335 51 17 

www.vattenradivast.se/gota-alvs-vattenrad 

Kallelse 

Göta älvs Vattenråd (inkl. Göta älvs kustvatten) 

Enligt tidigare överenskommelse kallas härmed Vattenrådet för Göta älv till sammanträde 

onsdagen den 1 april 2020 kl. 13:30-16:00 

 

Plats: Mötet hålls via Skype 

......................................................................................................................................... 
Anslut till Skype-mötet: <https://meet.lync.com/goteborgsregionen.se/monica.dahlberg/5JK1TDJN> 
Anslutningsproblem? Prova Skype Web App 
<https://meet.lync.com/goteborgsregionen.se/monica.dahlberg/5JK1TDJN?sl=1> 
Anslut via telefon: +46850525219,,912692552# (Dial-in Number) 

 

Förslag till dagordning: 

1. Mötet öppnas 

2. Godkännande av dagordning 

3. Föregående mötes anteckningar (Handling bifogas) 

4. Meddelanden 

5. 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. 

6. Diskussion kopplat till mötet om praktiska åtgärder för bättre vattenmiljöer kring  

Göta älv och Säveån som bl a Anton Larsson från Vänersborgs kommun bjöd in till den 

5 februari. 

7. Aktiviteter/projekt för vattenrådet 2020 

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

Bidrag beviljat för synoptisk provtagning vid Sköldsån 

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

Ansökan om fiskevårdsbidrag inskickat till Länsstyrelsen 14/2, har inte fått svar än 

• Latrintömning från fritidsbåtar längs Göta älv  

• Genomgång av framtagna underlag, skjuts upp tills vi kan ses så att Bosse kan 

redovisa   
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• Vattendragsvandring 2020 

Förslag är nu Välabäcken i Kungälvs kommun. Det är ett vattendrag där man både 

kan visa fina miljöer men också många påverkade sträckor med stora 

åtgärdsbehov. Ganska representativt vattendrag för Kungälvs kommun.  

Fakta om bäcken finns i Vattenöversikten, men även i den här fiskevårdsrapporten 

från 2011. I den senare finns även en uppdaterad karta längst bak i rapporten. 

https://www.kungalv.se/siteassets/dokument/kommun-och-

politik/miljo/fiskevardsrapporter/fiskevardsrapport-2011opt2.pdf 

Boka datum och vem som kan hålla i vandring samt ta fram underlag till annons. 

8. Årsrapport 2019 till Vattenmyndigheten (Handling bifogas) 

9. Ansökan om samverkansbidrag från Vattenmyndigheten avseende 2020 (Handling 

bifogas) 

10. Finansiering av vattenrådets verksamhet  

11. Övriga frågor. 

12. 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 
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