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Anteckningar från möte med Göta älvs vattenråd  

(inkl. Göta älvs kustvatten) 

 
Tid: 27 oktober 2021 kl. 09:00-11:30 

Plats: Via Teams 

 
Närvarande: 

Ida Fossenstrand  Göteborgs stad, ordf. 

Kristina Bernstén  Göteborgs Hamn AB 

Johan Erlandsson  Miljöförvaltningen, Göteborg 

Kristina Holm   Kretslopp och vatten, Göteborg 

Sofie Lindblom   Trollhättans stad, Miljö 

Åke Niklasson   LRF 

Maria Olsson   Lilla Edets kommun  

Anna Tauson   Lilla Edets kommun  

Cecilia Press   Gryaab AB 

Stig Samuelsson   Södra Skogsägarna 

Bo Svärd    Naturskyddsföreningen i Göteborg 

Ida Wendt    Ale kommun 

Niklas Wengström  Sportfiskarna 

Ragnar Lagergren  Länsstyrelsen Västra Götaland, Kontaktperson 

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

1. Mötet öppnas  

Ordf. Ida Fossenstrand öppnar mötet. 

2. Godkännande av dagordning 

Vattenrådet godkänner dagordningen. 

3. Föregående mötes anteckningar 

Kristina förtydligade att dialogen med Ale kommun kring skredrisksäkringen i Älvängen 

är bra. 

Anteckningarna från mötet den 7 september justeras enligt ovan och läggs sedan till 

handlingarna. 
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4. Meddelanden 

• Vattenrådens dag hålls den 10 december på Scandic Crown, inbjudan 

utskickad. Anmälan senast den 25 november. 

• Remisserna vi svarat på sedan förra mötet är inskickade och publicerade på 

vattenrådets hemsida 

5. Bordet runt 

Miljöförvaltningen, Göteborg 

Bearbetar nu Åtgärdsplanen för god vattenstatus i Göteborg utifrån de synpunkter som 

inkommit från bl a vattenråden. Den reviderade åtgärdsplanen går upp till Miljö- och 

klimatnämnden i början av nästa år och sedan till KF för fastställande. Kan dock dröja då 

överprövning begärts av Vattenmyndigheternas Åtgärdsprogram 2021-2027.  

Kungälv 

Ingen representant från Kungälv var närvarande 

Maria Hübinette slutar i kommunen för att börja arbeta på RISE. Ingen ersättare för Maria i 

vattenrådet är utsedd ännu. 

Södra skogsägarna 

Har inget att rapportera. 

Lst 

Arbetar med miljömålsbedömningar. Nytt målår är 2030. Man kan se en positiv 

utveckling för ”Levande sjöar och vattendrag” men man når inte målet. Detsamma gäller 

för målet ”Ingen övergödning”. 

Mycket jobb även inom arbetet med den Nationella planen för moderna miljövillkor för 

vattenkraften (NAP) i länet. Anmälan för Göta älvs huvudfåra ligger sent, 1/2 2032, för 

Mölndalsåns ARO ska anmälan in senast 1/2 2024 och för Säveån 1/9 2028.  

Flera instanser, bl a HaV och Vattenmyndigheterna har begärt att Åtgärdsprogrammet 

ska överprövas av regeringen. Ragnar visade en presentation som bifogas protokollet.  

Lilla Edet 

Gångbro stängd pga dammbygge 

Trollhättan 

Kommer att inventera enskilda avlopp och invasiva arter 

Har lämnat synpunkter vid samrådet om slussarna 

SNF 

Arbetar på med att analysera vattenvårdsförbundets mätdata för Lärjeån.  

Kan presentera det på nästa möte. 

Kretslopp och vatten, Göteborg 

Inget nytt att rapportera. 

Ale 

Inget nytt att rapportera. 

Göteborgs Hamn 

Inget nytt, Kristina anslöt till mötet efter denna punkten. 

https://www.vattenmyndigheterna.se/kalenderhandelser/2021-10-04-vattenradens-dag-i-vasterhavets-distrikt.html
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Gryaab 

Mycket arbete med ”Nya Rya”. Behöver mer yta än man har.  

Har tagit fram rapport från mätningar av föroreningar i tillskottsvatten och tagit fram 

nyckeltal för hur förorenat vattnet är.  

Kan presentera resultaten vid nästa möte. 

Sportfiskarna 

Inventerar flodpärlmussla i Lärjeån. Ser inte bra ut, populationen har minskat mycket. 

Har hittat juveniler i Kvarnabäcken som är ett biflöde till Lärjeån. Har lämnat in ansökan 

om bidrag till projekt för att hjälpa musslorna i Lärjeån genom att infektera öring med 

glochidier (mussellarver) och sedan släppa ut öringen. 

LRF 

Inget nytt att rapportera. 

6. Aktiviteter/projekt för vattenrådet  

• Projekt ”Kartläggning av fosfor” 

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

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

Provtagning utförs av Farmartjänst i Ale och analyserna av Eurofins. Provtagning 

utförs i tre omgångar: vår, sommar och höst 2021. Projektet ska slutrapporteras 

31/3 2022. 

Hittills har vår- (försenad pga miss vid labbet, se ant 7/9) och sommar-

provtagningen genomförts. Höstprovtagningen genomförs troligen v. 44. När 

analysresultaten kommit från samtliga provtagningar sammanställs de och 

arbetsgruppen träffas för att analysera resultaten.  

Sedan förs en diskussion i vattenrådet hur vi på bästa sätt kan presentera 

resultaten från vattenrådets undersökningar i Slumpån, Sköldsån, Stallbackaån och 

Lerumsån och hur de kan nyttjas för att åtgärder ska utföras där de gör mest 

nytta, genom bl a dialog med berörda markägare. 

• Projekt ”Kartläggning av vandringshinder (vägtrummor) i biflöden till 

Göta älv” 

Projektet pågår 2021 och 2022. Hittills har Daniel på Sportfiskarna inventerat 55 

vägtrummor. Av dessa var 18 partiella och 2 definitiva vandringshinder. Inget 

nytt att rapportera då Sportfiskarna inte kunde delta vid mötet. 

• Vattendragsvandring 27 september 2021 

Den 27 september anordnade vattenrådet en vattendragsvandring i Risveden.  

Niklas Wengström visade på några av de våtmarker som Sportfiskarna inventerat 

och diskussion fördes kring hur de är påverkade genom utdikning och hur 

återvätning skulle kunna utföras.  

Medverkande var: Niklas Wengström och Ola Freijd (Sportfiskarna), Ida Wendt 

(Ale kommun), Bo Karlsson (LRF i Ale), Stig Samuelsson (Södra skogsägarna), 

Ragnar Lagergren (Länsstyrelsen samt Monica Dahlberg och Anton Hall (GR). 
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• Information om projekt för inventering av våtmarker och återvätning, 

finns intresse hos vattenrådet att arbeta med frågan? 

Sportfiskarna har inventerat ca 790 av de drygt 1000 våtmarker som finns i 

Risveden. Av de redan inventerade är ca hälften påverkade. Det skulle ge stor 

nytta i minskade CO2-utsläpp, ökad vattenhållande förmåga och biologisk 

mångfald om dessa åtgärdades. Bra om man kan börja med de som dikats ut 

men där marken fortfarande är för blöt för bra produktion av skog. Viktigt att ha 

en bra dialog med markägarna för att komma till åtgärder. 

Detta är en åtgärd som man bör titta mer på i samhällsplaneringen då bättre 

vattenhållande förmåga minskar risken för översvämningar vid kraftiga regn och 

minskar risken för uttorkning av vattendrag vid torka. 

För att få med fler intressenter vore det bra med någon form av mätetal som 

visar på vilka effekter åtgärderna skulle kunna ge och kunna visa på 

kostnad/nytta. 

Det skulle gå att söka medel via LONA-våtmark från Länsstyrelsen men även 

Skogsstyrelsen har fått statliga medel till återvätning för att kunna ersätta 

markägare för produktionsbortfall. Sportfiskarna har inlett en dialog med 

Skogsstyrelsen (Linnea Jägrud) för att se om man kan hitta några lämpliga objekt 

att åtgärda. Bra börja med ”lågt hängande frukter”. Medfinansiering från 

vattenrådet kan vara tid. 

Intresset från vattenrådet är stort, förslag tas fram till nästa möte.  

Sportfiskarna är även på gång att söka medel för inventering av våtmarker i 

Svartedalen.  

7. Vattenrådets finansiering 

Lägesrapport 

Göteborg: 166 000 kr/år. Bidraget beviljat genom beslut i Miljö- och klimatnämnden. 

Vänersborg: 19 000 kr/år Bidraget beviljat genom beslut i Samhällsbyggnadsnämnden och 

KS 

Trollhättan: 89 000 kr/år. Positivt beslut i Samhällsbyggnadsnämnden som rekommenderar 

KS att bevilja bidraget. Beslut tas av KS i november. 

Kungälv: 35 000 kr/år. Bidraget beviljat. Har nu formellt meddelat via Tekniska chefen att 

finansieringen vattenrådet efterfrågar ligger inom deras budget.  

Ale: 61 000 kr/år. Ida Wendt tar med sig frågan och ser till att ett ärende skrivs fram för 

beslut.  

Lilla Edet: 50 000 kr/år. Bidraget beviljat genom beslut i KS. 

8. 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. 

 

http://www.vattenradivast.se/gota-alvs-vattenrad/
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9. Övriga frågor 

• Ragnar informerade om att Länsstyrelsen tagit fram en Regional 

vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götaland. 

10. Nästa sammanträde 

Nästa möte hålls den 26 januari kl 13:00-15:30 på GR, Anders Personsgatan 8 i Göteborg 

 

 

 

Antecknat av: Monica Dahlberg, GR 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/vara-tjanster/publikationer/visning-av-publikation.html#esc_entry=2530&esc_context=13&esc_-org=lss%3Acounty%2FO
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/vara-tjanster/publikationer/visning-av-publikation.html#esc_entry=2530&esc_context=13&esc_-org=lss%3Acounty%2FO

