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Anteckningar från möte med Göta älvs vattenråd  

(inkl. Göta älvs kustvatten) 

 
Tid: Onsdag 17 juni 2020 kl. 13:00-14:30 

Plats: Via Skype 

 
Närvarande: 

Johan Erlandsson  Miljöförvaltningen, Göteborg 

Josefin Evertsson  Miljöförvaltningen, Göteborg 

Jenny Gwes   Göteborgs Hamn AB 

Kristina Holm   Kretslopp och vatten, Göteborg 

Maria Lennartsson  Södra Skogsägarna 

Maria Magnusson  Ale kommun 

Åke Niklasson   LRF 

Maria Olsson   Lilla Edets kommun  

Cecilia Press   Gryaab AB 

Evalotta Stolt   Nouryon PPC AB 

Bo Svärd    Naturskyddsföreningen i Göteborg 

Niklas Wengström  Sportfiskarna (vattendragsvandring) 

Ragnar Lagergren  Länsstyrelsen Västra Götaland (Lst) 

Monica Dahlberg   Göta älvs vattenvårdsförbund/Göteborgsregionen (GR) 

Niclas Åberg   8+fjordar/Sportfiskarna  

1. Mötet öppnas 

Evalotta Stolt, vice ordf. i Göta älvs vattenvårdsförbund, öppnar mötet. 

2. Godkännande av dagordning  

Vattenrådet godkänner dagordningen.  

Punkter läggs till under Övriga frågor gällande Handläggarstöd för MKN från 

Miljösamverkan Sverige samt Verktyg för lokal samverkan från Interreg-projektet Water 

Co Governance då Ragnar vill informera om dessa. 

3. Föregående mötes anteckningar 

Anteckningarna från föregående möte godkändes och läggs sedan till handlingarna. 
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4. Meddelanden 

• Monica informerade om att vattenrådets/vattenvårdsförbundets ordförande Johan 

Löfgren inte ställde upp för omval till Göta älvs vattenvårdsförbunds styrelse. 

Beslutades på Göta älvs vattenvårdsförbunds årsmöte den 28 maj, att den 

ersättare som Göteborgs stads KF utser att ersätta Johan som Göteborgs stads 

representant i vattenvårdsförbundets styrelse också blir vattenvårdsförbundets 

(och då också vattenrådets) ordförande. 

 

Ny ordförande i Göta älvs vattenvårdsförbund (och Göta älvs vattenråd) blir  

Ida Fossenstrand (M), Göteborgs stad. 

• Evalotta nämnde att Göta älvs vattenvårdsförbunds styrelse har beslutat att se 

över vattenvårdsförbundets stadgar och policy för att förtydliga de tre 

vattenrådens (Göta älv, Säveån och Mölndalsån) roll inom förbundet. Då de inte 

är separata organisationer utan nätverk inom vattenvårdsförbundet har styrelsen 

ansvar för det som händer inom vattenråden utan att ha samma insyn och 

beslutsmöjlighet som för vattenvårdsförbundet då vattenråden oftast beslutar om 

det de vill göra själva. En arbetsgrupp ska tillsättas och det vore bra om någon 

från vattenrådet kan vara med. Vill man det så kontakta Monica. 

• Ragnar informerade om att det nu finns ett förslag till ny förvaltningsplan inom 

Vattendirektivet som är för genomläsning. Den kommer sedan att skickas ut till 

vattenråden vid det stora samrådet som genomförs 1/11 2020-30/4 2021.  

5. Aktiviteter/projekt för vattenrådet 2020 

• Vattendragsvandring 2020 

Vattendragsvandring vid Välabäcken i Kungälvs kommun den 5 september 

(lördag) kl. 10-12. 

Niclas kollar upp om kollegor till honom på Sportfiskarna kan hjälpa till med 

Elfiske och vad det skulle kosta. 

Niclas tar även fram en text över upplägget inkl. information om samlingsplats 

som kommunerna kan använda vid annonsering på sina Hemsidor och FB-sidor.  

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  

 

Vattendragsvandringen var väldigt uppskattad och det kom drygt 20 deltagare. 

• Projekt ”Kartläggning av fosfor” 

LOVA-medel beviljade för synoptisk provtagning inom Sköldsåns ARO 2020.  

15 punkter provtas med avseende på näringsämnen och turbiditet under  

vår (högflöde), sommar (normalflöde) och höst (högflöde).  

 

De två första provtagningarna är nu utförda. 

 

https://www.kungalv.se/siteassets/dokument/kommun-och-politik/miljo/fiskevardsrapporter/fiskevardsrapport-2011opt2.pdf
https://www.kungalv.se/siteassets/dokument/kommun-och-politik/miljo/fiskevardsrapporter/fiskevardsrapport-2011opt2.pdf
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När vi har resultaten från projektet inom Sköldsåns ARO söker vattenrådet 

ytterligare LOVA-bidrag senast 1 december för Stallbackaån och Slumpån. 

Ev söks även medel för Åtgärdssamordnare. En sådan skulle antingen kunna vara 

lokaliserad hos någon kommun eller på Göteborgsregionen (GR). 

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

Gällande den inskickade ansökan om fiskevårdsmedel så har vattenrådet fått svar 

om att Länsstyrelsen bedömer att projektet som prioriterat, men att medelsbrist 

råder i dagsläget. Om beviljade projekt inte förbrukar tilldelade medel under 2020 

kan det finnas möjlighet att finansiera hela eller delar av vattenrådets projekt. 

 

Ev ansökan (senast 31/8) om att kunna få LOVA-bidrag till projektet istället. 

Arbetsgruppen bokar in möte efter semestern. Skype-möte bokades den 25/8. 

 

Vattenrådet fick den 20/8 besked från Länsstyrelsen att vattenrådet om man vill 

kan få bidrag till projektet enligt det de sökt för 2020 (208 000 kr), men att det 

ska vara inrapporterat till Lst 15/11. Sportfiskarna som ska utföra inventerings-

arbetet tillsammans med vattenrådet tillfrågades och bedömer att de kan utföra 

tillräckligt med arbete inom projektet till den 15/11. De har nu projektanställt en 

person för detta. Kostnaden för vattenrådet 2020 blir 15 000 kr. Formellt beslut 

om bidraget kom från Länsstyrelsen den 9/9. 

• Latrintömning från båtar längs Göta älv 

Har föreslagits att Göta älvs vattenråd tillsammans med Vattenrådet för 

Bohuskusten tillskriver Länsstyrelsen om att LOVA-bidraget för tömningsstationer 

bör återinföras. Även för drift och underhåll, och kanske även inkludera 

landtoaletter? Kan ge möjlighet för företag i branschen att finnas (som nu fått slå 

igen för att ingen anlitar service och reservdelstjänster).  

Vattenrådet har ännu inte tagit ställning till om man ska skicka en sådan 

skrivelse. Bo Svärd tar med sig frågan till Vattenrådet för Bohuskusten. 

• Genomgång av framtagna underlag 

Bo har sammanställt ett underlag inför höstens samråd när det gäller de nya 

statusklassningarna för vattenförekomsterna i Göteborgs kustvatten. Detta 

skickades ut till vattenrådet i slutet av juni 

 

Den innehåller för varje vattenförekomst: 

• De aktuella klassificeringarna enligt VISS, i översiktlig form, och vad de 

baseras på 

• Referenserna med beskrivande text från vattenrådets sammanställning i april 

2017 

• Referenser till ytterligare undersökningar och utredningar (som jag letade 

fram) med beskrivande text 

 

Efter sommaren kan det bli aktuellt att dels kontrollera om klassificeringarna i 

VISS har ändrats och dels om något nytt material har publicerats under året.  
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6. 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) 

• LRF 

Inget nytt 

• SNF 

Bo fortsätter titta på Fosfor och Kväve i Lärjeån. Har fått underlag av Monica från 

vattenvårdsförbundets mätningar.  

• Industrirepresentant (Evalotta Stolt) 

Har sett att det skiljer mycket mellan labben på resultat från Hg-analyser i Göta 

älv. De gör nu en test under 3-4 veckor där de jämför labbenInget nytt att 

meddela. Har också sett spridning i analysresultaten mellan de lab de anlitar. 

• Gryaab AB 

Inget nytt att meddela. Har också sett spridning i analysresultaten mellan de lab de 

anlitar. 

• Göteborgs Hamn 

Har utfört ålfiske vid ny hamnterminal för att rädda instängda ålar och släppa ut 

dem. 

• Miljöförvaltningen, Göteborg 

Arbetar vidare med Åtgärdsplan för God vattenstatus. De olika LOVA-projekten 

Johan nämnt tidigare rullar på och ska vara klara vid årsskiftet. 

Kommer att vara med på nästa möte med Mölndalsåns vattenråd. 

• Kretslopp och vatten, Göteborg 

Inget nytt 

• Södra skogsägarna 

Inget nytt 

• Ale 

Kommer att utföra reduktionsfiske i Vimmersjön under oktober 

• Lilla Edet 

Fortsätter med inventeringar av enskilda avlopp.  

• Länsstyrelsen 

Miljögiftsexperten Johanna Jellinek har slutat. Hon ersätts tillsvidare av Rebecka 

Olsén. 

 

Har fått in ansökan om naturgrustäkt nära Brattorpsån som är Natura 2000. 

Framtagen MKB är inte så bra. 
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7. Finansiering av vattenrådets verksamhet  

Monica har tidigare lyft frågan om vattenrådets finansiering. Sedan vattenrådet bildades 

samverkansbidraget 2006 har man endast på 80 000 kr/år från Vattenmyndigheten som 

finansiering. Det räcker numera tyvärr inte ens till vattenrådets administration och möten 

då kostnader för detta ökat under de 14 år som vattenrådet funnits. Än mindre räcker 

det till om vattenrådet dessutom ska kunna vara med och medfinansiera i olika projekt. 

Ofta krävs ju någon form av medfinansiering på 10-20 % beroende på bidragsform och 

typ av projekt.  

 

För Säveåns vattenråd finansierar nu ingående kommuner vattenrådet med 2 kr/invånare 

som bor inom Säveåns ARO. Detta ger förutom de 60 000 kr/år de får i samverkans-

bidrag ett ytterligare tillskott på 400 000 kr/år som läggs på en vattensamordnare med 

25% tjänst på GR. Vattensamordnaren arbetar med att söka bidrag till projekt för 

förbättrade underlag och åtgärder för att kunna växla upp dessa pengar: 

 

Mölndalsåns vattenråd har löst finansieringen genom att ingående kommuner till lika 

andelar delar på kostnader för vattenrådet som överskrider samverkansbidraget som för 

deras del är på 40 000 kr/år. Man diskuterar inom Mölndalsåns vattenråd om en lösning 

liknande den för Säveåns vattenråd skulle vara möjlig även för dem. 

 

Monica skickar ut dokumentation som tagits fram inför beslut i Mölndalsåns och Säveåns 

vattenråd. 

 

Detta bör ingå när översyn görs av organisationen i samband med att Göta älvs 

vattenvårdsförbund ska tydliggöra vattenvårdsförbundens roll i organisationen. 

 

Bra om kommunrepresentanterna i vattenrådet, när de fått ovan nämnda underlag, kan 

ta med sig finansieringsfrågan ”hem” och lyfta den i sina respektive kommuner. 

 

Frågan diskuteras vidare inom Göta älvs vattenråd på kommande möten. 

8. Övriga frågor 

• Ragnar informerade om att Miljösamverkan Sverige tagit fram en del projekt med 

koppling till vatten  http://www.miljosamverkansverige.se/Sv/projekt-och-

rapporter-/vatten/Pages/default.aspx  

Bland annat ett handläggarstöd för arbetet med miljökvalitetsnormer för vatten 

(MKN) vid tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 

http://www.miljosamverkansverige.se/Sv/projekt-och-rapporter-/miljofarlig-

verksamhet/MKN2017/Sidor/Start-handlaggarstod.aspx  

• Ragnar informerade också om de ”Verktyg för lokal samverkan om vatten” som 

tagits fram inom Interreg-projektet Water Co Governance som Mölndalsåns 

vattenråd deltagit i. 

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  

http://www.miljosamverkansverige.se/Sv/projekt-och-rapporter-/vatten/Pages/default.aspx
http://www.miljosamverkansverige.se/Sv/projekt-och-rapporter-/vatten/Pages/default.aspx
http://www.miljosamverkansverige.se/Sv/projekt-och-rapporter-/miljofarlig-verksamhet/MKN2017/Sidor/Start-handlaggarstod.aspx
http://www.miljosamverkansverige.se/Sv/projekt-och-rapporter-/miljofarlig-verksamhet/MKN2017/Sidor/Start-handlaggarstod.aspx
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
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
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
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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9. Nästa sammanträde 

Nästa möte blir den 23 september 2020 kl. 13:30-16:00. 

Rum bokas på GR så att de som vill kan vara med där, Monica återkommer med 

maxantal när mötet närmar sig och hör efter vilka som tänkt komma så att det inte 

överskrids. För de som vill ansluta via Skype eller Teams (beroende på vad som fungerar 

för deltagarna) kommer länk skickas ut via Outlook-inbjudan samt läggs in i kallelsen. 

 

Antecknat av: Monica Dahlberg, GR 


