
 

 
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.vattenorganisationer.se/gotaalv/ 

 

 

Anteckningar från möte med Göta älvs vattenråd  

(inkl. Göta älvs kustvatten) 

 
Tid: Fredag 23 augusti kl. 09:00-11:30 

Plats: Göteborgsregionen (GR), Anders Personsgatan 8 i Göteborg 

 
Närvarande: 

Johan Löfgren   Göteborgs stad, ordf. 

Mikael Asplund   Lilla Edets kommun 

Anna Berts    Trollhättan Energi AB 

Johan Erlandsson  Miljöförvaltningen, Göteborg 

Kristina Holm   Kretslopp och vatten, Göteborg 

Maria Lennartsson  Södra Skogsägarna 

Maria Magnusson  Ale kommun 

Åke Niklasson   LRF 

Bo Svärd    Naturskyddsföreningen i Göteborg 

Matilda Åkervall   Sportfiskarna 

Ragnar Lagergren  Länsstyrelsen Västra Götaland 

Monica Dahlberg   Göta älvs vattenvårdsförbund/GR 

1. Mötet öppnas 

Ordföranden öppnar mötet. 

2. Godkännande av dagordning  

Vattenrådet godkänner dagordningen. 

3. Föregående mötes anteckningar 

Anteckningarna läggs till handlingarna. 

4. Meddelanden 

• Den 16 september anordnas en utbildningsdag i vattendirektivet och VISS på 

Länsstyrelsen. Vattenrådet är inbjudna. Anmäl till Monica om ni avser att 

komma och om ni vill vara med på efterföljande lunch (självkostnad). 

• Jordbruksverkets erosionskartor, som Markus Hoffman (LRF) pratade om på 

vattenrådets möte 2017-12-05, finns nu tillgängliga. Ni hittar dem, samt 

ytterligare information om erosionsriskkartorna på sidan 
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http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/miljoutvarderingarfo

rsokochutveckling/jordartiakermark.4.23f3563314184096e0d2b77.html   

• Ragnar informerade om att Lst fått remiss med förslag till ändringar i 

föreskrifterna 2013:19 och 2017:20 om statusklassificering, MKN och 

kartläggning. Föreslagna ändringar går i korthet ut på att det fullt ut ska prövas 

möjligheten att medge KMV eller mindre stränga krav för vattenförekomsters 

MKN. 

• Ragnar informerade även om att vattenmyndighetens beredningssekretariat på 

Lst har uppdaterat påverkanskällor, status, risk och tillförlitlighet i VISS för alla 

vattenförekomster. Det som återstår i själva statusklassningen är att sätta 

ekologisk status. Ekologisk status kommer läggas in senast den 6/9. När man 

tittar i VISS nu hänger alltså inte den senaste statusklassningen av 

kvalitetsfaktorer/parametrar ihop med ekologisk status (som är den gamla 

klassningen). Lst kommer informera mer om detta på utbildningen den 16/9.  

 

Det arbete som tar vid i höst är framtagande av åtgärder och därefter MKN 

5. Bordet runt – Information och reflexion från vattenrådets representanter 

om vad som är på gång i de olika kommunerna/organisationerna som 

berör Göta älvs ARO (Stående punkt) 

• SNF 

Inget nytt att meddela 

 

• Lilla Edet 

Inventerar enskilda avlopp. Diskuterar anslutning till Ryaverket 

 

• LRF 

Inget nytt att meddela 

 

• Södra 

Ingår i ett EU-finansierat utbildningsprojekt med Skogforsk där skogsägare kan 

låna personal från Skogforsk. 

 

• Sportfiskarna 

Inget nytt att meddela 

 

• Trollhättan 

Tittar på att ersätta Göta älv med Vänern som dricksvattenkälla. 

Behöver bygga nytt avloppsreningsverk då befintligt snart når kapacitetstaket. 

Arbetar med vattenrådets fosforrapport i projekt för att minska fosfortillskott. 

 

• Ale 

Inget nytt att meddela 

 

• Länsstyrelsen 

Inget nytt att meddela 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/miljoutvarderingarforsokochutveckling/jordartiakermark.4.23f3563314184096e0d2b77.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/miljoutvarderingarforsokochutveckling/jordartiakermark.4.23f3563314184096e0d2b77.html
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• Kretslopp och vatten, Göteborg 

Har problem med smalbladig vattenpest (invasiv art) som växer så det blir fullt i 

intagsdammen och provtagningsledningen. Får rensa flera gånger om dagen. 

Hittar ni lokaler så meddela Kristina detta. Finns mitt emot Slumpåns utlopp. 

Emelie Möllersten på Länsstyrelsen ansvarig för invasiva arter.  

 

• Miljöförvaltningen, Göteborg 

Johan informerade om att man från KS fått igångsättningsbeslut för att en 

förvaltningsövergripande åtgärdsplan för god vattenstatus ska tas fram. Arbetet 

med åtgärdsplanen beräknas starta någon gång under 2019. Och 

förhoppningsvis kan en åtgärdsplan för god vattenstatus vara klar ett år efter 

att arbetet har dragit igång.  

Bifogar länk till utredning/rapport som Johan skrivit om god vattenstatus i 

Göteborg och hur man ska nå det och som nu har lett till att ta fram en 

åtgärdsplan för att nå god vattenstatus i Göteborg. 

 

• Göteborgsregionen (GR) 

Monica informerade om att GR tillsammans med Sportfiskarna, 8-fjordar och 

Länsstyrelsen Västra Götaland söker projektmedel hos VINNOVA för ökad 

genomförandetakt och effektivitet vad gäller åtgärdsimplementering i 

vattenfrågor. Vattenråden kommer att bjudas in till en första träff.  

6. Ny hemsida för vattenrådet 

På Vattenrådens dag informerade Vattenmyndigheten om att de under 2018 startade 

arbetet med ny webb för vattenorganisationerna. Detta arbete har nu avbrutits då 

dagens lösning inte uppfyller lagkraven i GDPR (dataskyddsförordningen).  

 

Den befintliga webbplatsen www.vattenorganisationer.se kommer att finnas kvar till  

31 december 2019 och Vattenmyndigheterna kommer därefter inte längre att 

tillhandahålla denna tjänst för landets vattenorganisationer. Fram till dess att 

webbplatsen upphör kvarstår support som vanligt för de organisationer som idag har en 

hemsida där. Vattenråden uppmanas istället att skaffa egna hemsidor som 

Vattenmyndigheten kan länka till.  

 

Monica har frågat Vattenmyndigheten om vattenråden kan söka särskilda medel för detta 

då det medför en merkostnad man inte räknat med. Det kommer inte att finnas medel 

från Vattenmyndigheten för detta. 

 

Monica undersöker möjligheten att med hjälp av IT på GR ta fram nya sidor för de tre 

vattenråd hon administrerar. Tanken är att få ner kostnaden för vattenråden. Planen nu 

är att skapa en gemensam domän för vattenråden www.vattenradivast.se och under 

denna ha underdomäner för de olika vattenråden på GR. Att köpa en ny domän kostar 

bara 150 kr/år men det kommer att innebära en viss kostnad för GR-IT att bygga huset 

till hemsidorna (ca tre dagars arbete, som delas på de fyra vattenråden på GR) och 

sedan för Monica eller annan resurs på GR att lägga in allt material från de gamla till de 

nya sidorna (ca en dags arbete/vattenråd).  

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/6b1780e0-baa0-47f1-8b32-313a3856c737/N800_R_2018_14+God+vattenstatus+i+Göteborg.pdf?MOD=AJPERES
file://///grfs.gr.to/avd/Miljösam/10_Vattenråd/Vattenråd%20Mölndalsån/Ant%20Mölndalsåns%20VR/www.vattenradivast.se


GÖTA ÄLVS VATTENRÅD 
 

4 

7. Planerade aktiviteter 2019 

• Projekt ”Kartläggning av fosfor” 

Planeringsmöte hos Åke Niklasson den 4 september för arbetsgruppen, Melica 

och lokala markägarrepresentanter 

Man kom vid mötet fram till att mer underlag behövs för att tydligare kunna 

föreslå effektiva åtgärder för markägarna. Skulle behöva mätas på fler platser 

så man ser var läckaget av fosfor sker.  

Ragnar kollar om vi kan använda kvarvarande medel från LOVA till detta. 

De inplanerade markägarmötena ställs in. 

• Vattendragsvandringar 2019 – Fortsatt planering 

Vattendragsvandring vid Välen blir den 19 september kl 18 

 

Jeanette Hansson som är naturförvaltare i Västra Göteborg informerade om 

naturreservatet och Elisabet Porse och Olle Ljunggren på Kretslopp och vatten i 

Göteborg informerade om problem och åtgärder inom området. 

Vattenrådet hade annonserat i Göteborg Direkt och det var nästan 50 personer som 

kom dit och var med på vandringen. 

 

• Latrintömning från båtar längs Göta älv 

Kristina och Maria H återkommer när de vet mer om resultaten från enkäten 

som skall skickas till kommunerna. De ska även titta på lämpliga lokaler. 

 

Ev kommer Maria att åka på Temadag ”Toalettavfall från fritidsbåtar” den 7 nov 

i Stockholm. Hon kan dock inte åka för Kungälvs räkning utan det krävs att 

vattenrådet bekostar deltagaravgiften på 2 800 kr, resa och boende.  

 

• Undersöka förutsättningarna för att åtgärda ”lättåtgärdade” 

vandringshinder t ex vägtrummor – Hur går vi vidare? 

Niklas eller Ragnar har inte haft tid att titta närmare på det underlag om 

vägtrummor som finns som GIS-skikt hos Lst (dock ej komplett) och jämföra 

med utförda biotopkarteringar, då de haft väldigt mycket annat att göra som de 

varit tvungna att prioritera.  

 

Sportfiskarna tar ev över diskussionerna med markägaren när det gäller omlöp 

vid Hältorpsdammen i Ale. 

 

• Genomgång av framtagna underlag 

Bo har gått igenom materialet och sammanställt ett antal referenser. Han 

skickar dessa till Monica som skickar vidare till vattenrådet. 

 

• Förslag på tillkommande aktiviteter? 

Representanterna uppmanas att fundera på lämpliga aktiviteter/projekt för 

vattenrådet till nästa möte. Ska vi söka LONA-bidrag för projekt 2020 ska 

ansökan in senast 1 december 2019 och ska vi söka LOVA-bidrag för projekt 

2020 ska ansökan in senast 31 januari 2020. Se resp länk för vilka typer av 

projekt resp bidrag får användas till. 

 

http://www.trippus.se/web/Presentation/web.aspx?evid=8qyce3FngglebXtGJuNUvg==&ecid=FqlsQ6bM3pwFoUMRrAQ64Q==&template=Desktop&ln=swe&view=category
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/stat-och-kommun/natur/stod-till-naturvard/lokala-naturvardsinsatser---lona.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/stat-och-kommun/natur/stod-till-naturvard/lokala-vattenvardsprojekt---lova.html
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Förslag som inkom på mötet: 

- inventering av vattenpest 

- Något som kan stötta Stör-projektet 

6.  Övriga frågor 

Inga övriga frågor togs upp 

7.  Nästa sammanträde 

Nästa möte blir den 14 oktober kl 9-11:30 på Göteborgsregionen (GR). 

 

 

Antecknat av: Monica Dahlberg, GR 


