
 

 
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: Måndag 14 oktober kl. 09:00-11:30 

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

 
Närvarande: 

Johan Löfgren   Göteborgs stad, ordf. 

Johan Erlandsson  Miljöförvaltningen, Göteborg 

Jenny Gwes   Göteborgs Hamn AB 

Maria Lennartsson  Södra Skogsägarna 

Sofie Lindblom   Trollhättans stad, Miljö 

Maria Magnusson  Ale kommun 

Cecilia Press   Gryaab 

Bo Svärd    Naturskyddsföreningen i Göteborg 

Ragnar Lagergren  Länsstyrelsen Västra Götaland (Lst) 

Monica Dahlberg   Göta älvs vattenvårdsförbund/Göteborgsregionen (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 19 september bjöd vattenrådet in till en vattendragsvandring vid 

naturreservatet Välen i Göteborg. Det blev väldigt välbesökt med nästan 50 

personer.  

 

Johan inledde med att hälsa alla välkomna, sedan informerade Jeanette Hansson 

från Park och naturförvaltningen i Göteborg kort om reservatet. Elisabet Porse och 

Olle Ljunggren från Kretslopp och vatten informerade om problematiken kring 

miljögifter i området och hur man arbetar för att åtgärda detta.  
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• Matilda Åkervall från Sportfiskarna kunde tyvärr inte vara med på mötet men vill 

informera om att de diskuterar att starta upp en gäddyngelinventering i Göta och 

Nordre älv. De vet inte om det blir under 2020 eller om det blir året därpå. 

Sportfiskarnas kontor i Forshaga har under några år framgångsrikt inventerat 

yngel i Klarälven och de har i sådana fall tänkt ta efter deras metod.  

 

Anledningen till att de vill initiera en inventering av gäddyngel är att de under de 

senaste åren fått många ”larm” om att antalet fångade gäddor minskat och att 

storleken på de fångade gäddorna också gått ned. Det finns en del teorier om 

varför men till att börja med behöver man undersöka om reproduktionen är 

påverkad. 

• Monica informerade om att de sex kommunerna längs älven som sedan 2011 

arbetat med att ta fram ett gemensamt förslag till vattenskyddsområde med 

tillhörande vattenskyddsföreskrifter för Göta älv och Vänersborgsviken (GÄVSO) 

nu genom GR har skickat in en ansökan till Länsstyrelsen om fastställande.  

 

Det nya skyddsområdet ska minska risken för föroreningar som kan störa, eller i 

värsta fall omöjliggöra, vattenverkens produktion av ett hälsosamt dricksvatten. 

Arbetet är i linje med EU:s Vattendirektiv och Sveriges miljömål som slår fast att 

vattenkällor ska skyddas. 

• Ragnar informerade även om att vattenmyndighetens beredningssekretariat på 

Lst har uppdaterat påverkanskällor, statusklassning, risk och tillförlitlighet i VISS 

för alla vattenförekomster. Informerades om detta på utbildningen den 16 

september. 

 

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

nyår. Underlaget kommer sedan att gå ut på remiss under november 2020-april 

2021. 

 

Vid nästa möte med vattenrådet gör Ragnar en genomgång av detta med fokus 

endast på Göta älv och dess kustvatten. 

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 att informera om 

• Göteborgs hamn 

Inget att informera om 

• Länsstyrelsen 

Inget mer att informera om 

• Trollhättan 

Inget att informera om 

http://www.gavso.se/
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• Ale 

Maria informerade om att diskussion förs med Sportfiskarna om de kan ta över 

ärendet gällande omlöp vid Hältorpsdammen. Ale kommun har arbetat för att lösa 

detta i flera år men känner inte att de kommer vidare i diskussionen med aktuell 

markägare. Sportfiskarna känner osäkerhet om de ska ta sig an ärendet men 

inget är beslutat. Göta älvs vattenråd stöttar åtgärden men kansliet har i 

dagsläget inte resurser att ta sig an ärendet. 

• Gryaab AB 

Väntar på sitt nya miljötillstånd, kan komma innan jul.  

Pågår en utredning hos regeringen om krav på återföring av fosfor och förbud 

mot spridning av avloppsslam på åkrar. Utredaren vill ha information om Gryaabs 

arbete med uppströmsarbete. De verkar lyhörda och Revaq-slam undantas från 

förbudet. Huvuduppdraget är att få en ny lagstiftning på plats. 

 

Cecilia informerar om utsläpp från hushållsspillvatten på mötet i januari. 

• Södra 

Inget att informera om 

6. Ny hemsida för vattenrådet 

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 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. De har nu meddelat att det inte 

kommer att finnas bidrag att söka för att täcka merkostnaden för att bygga nya 

hemsidor för vattenråden. Denna extra kostnad måste därför finansieras på annat sätt.  

 

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

vattenråd hon administrerar (Göta älv, Mölndalsån och Säveån) + Vattenrådet för 

Bohuskusten som också administreras av GR. 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 om 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). Det blir en 

kostnad på ca 5 000-10 000 kr/vattenråd. Då man inte har så mycket att röra sig med 

blir det detta året en ganska stor andel av den totala kostnaden för vattenråden. Arbetet 

har påbörjats och beräknas vara klart i tid innan årsskiftet.  

 

http://www.vattenorganisationer.se/
http://www.vattenradivast.se/
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7. Planerade aktiviteter 2019 

• Projekt ”Kartläggning av fosfor” 

Monica informerar om att det blivit ett missförstånd inom projektet och att 

Länsstyrelsen inte varit införstådda med att projektet pågått även under 2019. 

När vi fick projektet beviljat i mars 2018 stod det att det skulle genomföras innan 

2018-12-31. Monica informerade då direkt den som då hade hand om LOVA-

ansökningarna att vi bara skulle hinna få själva konsultutredningen klar under 

2018 och att fortsättningen med markägarträffar skulle genomföras under 2019. 

Det sades då att det inte gjorde något utan att vi bara kunde göra som vi tänkt. 

Det som inte framkom då var att vi borde ha skickat in en ansökan om att få 

projektet förlängt, vilket alltså inte gjordes.  

 

Projektet skulle slutrapporteras 2019-03-31. Detta gjordes men vi var där tydliga 

att vi inte var klara utan att det fortfarande fanns aktiviteter kvar som skulle 

utföras 2019. Vi fick efter att rapporten skickats in inte någon respons från 

Länsstyrelsen varför vi antog att det godkände upplägget.  

 

I beslutet om att projektet beviljats fick vi max 220 000 kr eller 81 % av 

projektkostnaden i bidrag (utbetalades direkt 165 000 kr). Då det fanns pengar 

kvar av bidraget, och vi såg att det fanns behov av bättre underlag i form av 

provtagning och analys, kontaktade Ragnar handläggaren på Länsstyrelsen (som 

var ny) som då blev varse att projektet fortfarande pågick. Monica har lämnat in 

en ekonomisk redovisning om vilka kostnader projektet haft hittills.  

 

Vi får nu inte fortsätta i år men de vill att vi skickar in en ny LOVA-ansökan senast 

31/1 2020 och att vi då hänvisar till det tidigare projektet.  

 

• Vattendragsvandring 2020 

Förslagen var: 

Någon å i Trollhättan (Sofia kollar) 

Forsån i Ale 

Slereboån i Ale (där hade vi vandring (Drängedalen) i juni 2015) 

 

• Latrintömning från båtar längs Göta älv 

Enkäten skulle ha presenterats på en konferens Maria ev skulle ha åkt på men 

konferensen ställdes in p g a för få deltagare. Förhoppningsvis får de rapporten på 

annat sätt istället. Maria och Kristina återkommer när de vet mer om resultaten 

från enkäten som skall ha skickats till kommunerna. Och skriver då ett 

projektförslag. 

 

Kristina och Maria H ar haft kontakt med Ale och Lilla Edet ang om det finns 

lämplig plats för latrintömningsplats. De som finns används inte så mycket, 

kanske passar man på att tömma i Vänern eller Göteborg. 

 

Viktigt få veta om befintliga stationer i Göta älv fungerar. Vet att de som finns i 

Vänern gör det och även i Finland. De frågar Vänerns vattenvårdsförbund om 

detta.  
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Cecilia informerade om att de haft en provtagningskampanj på kryssningsfartyg. 

1 av 3 som lade till under kampanjen var med de andra 2 hade redan tömt 

tankarna till havs. Man tittade på hygien och Ag ut från båtarna. Analyserade 

nitrifikations hämning. 

 

• 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.  

 

Förslag som lyftes på detta mötet: 

- Trumma i Solbergsån vid Stinneröd  

- Damm och kraftverk i Gårdaån vid Skiltorp 

- Snäckebäcken i Ale 

 

Kan finnas medel att söka via Trafikverket, LOVA (Lst) och Fiskevårdsmedel.  

Lst har även under 2019 särskilda medel för kartläggning (Ragnar tittar på detta). 

 

Arbetsgrupp bestående av Ragnar, Niklas, Mikael och Maria M tittar vidare på 

detta. Ev ingår även den nya representanten fr Vattenfall (Björn Hallblad).  

De tar fram förslag på projekt till nästa möte. 

 

Sportfiskarna tar ev över diskussionerna med markägaren när det gäller omlöp 

vid Hältorpsdammen i Ale, (se pkt 5). 

 

• Genomgång av framtagna underlag 

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

skickats ut till vattenrådet. 

Han lägger nu in texter fr referenserna i ett arbetsdokument. Tanken är att kunna 

fylla på den befintliga sammanställningen fr 2016. 

Ser även över VISS för att se vad som finns där som är relevant.  

 

Man har i vissa områden hittat höga halter av kadmium (Cd). Kan ev vara 

militären som är källa. Cecilia nämnde att man på Gryaab hittat en ny källa till Cd 

i form av jäst fr t ex bagerier. 

 

• Förslag på tillkommande aktiviteter? 

Inga nya förslag. Inriktar oss nu på de ovan nämnda projekten. 

8. Övriga frågor 

Inga övriga frågor togs upp 
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9. Nästa sammanträde 

Nästa möte blir den 29 november 2019 kl. 13:30-15:30 på Göteborgsregionen (GR). 

 

Mötet därefter blir den 24 januari 2020 kl. 13:30-15:30 på Göteborgsregionen (GR). 

 

 

Antecknat av: Monica Dahlberg, GR 


