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Anteckningar från möte med Göta älvs vattenråd 

den 1 mars 2018 på GR 

 
Närvarande: Ronnie Ljungh   Göteborgs stad, ordf. 

Mikael Asplund   Lilla Edets kommun 

Alexander Eiler   Miljöförvaltningen, Göteborg 

Johan Erlandsson  Miljöförvaltningen, Göteborg 

Jenny Gwes   Göteborgs Hamn AB 

Kristina Holm   Kretslopp och vatten, Göteborg 

Maria Lennartsson  Södra Skogsägarna 

Maria Magnusson  Ale kommun 

Stig Samuelsson   Södra Skogsägarna 

Björn Sigström   Göteborgs Hamn AB 

Bo Svärd    Naturskyddsföreningen i Göteborg 

Niklas Wengström  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 20 mars kl 10-12 håller Vattenmyndigheten ett samrådsmöte i stora hörsalen 

på Länsstyrelsen i Göteborg. 

• Monica påminde om att Vattenrådens dag hålls i Göteborg på Scandic Opalen den 

21 mars, var och en som vill vara med får anmäla sig själva. 

• Ragnar informerade om att de nu arbetar med att uppdatera påverkanskällor och 

efter sommaren startar arbetet med statusklassningen av alla vattenförekomster 

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/kalender/2018/Sidor/vattenradens-dag-vasterhavet-2018.aspx
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• Den 22 februari hölls Störmöte nr 2 på Naturhistoriska Museet. Mycket av fikus nu 

ligger på att utreda förutsättningarna för utsättning och överlevnad för stör och 

hitta finansiering för detta. 

• Vattenrådet för Bohuskusten (VRBK) har frågat GR om de kan ta över 

administrationen av vattenrådet. 

• Vattenrådet för Säveån diskuterar en uppväxling som innebär att varje kommun 

bidrar med 4 kr/invånare som bor inom avrinningsområdet. Detta blir ca 400 000 

kr som skall användas till en tjänst på 25-30% samt olika projekt. 

5. Samråd vattenmyndigheten 

Åtgärdsprogram 2018-2021 och reviderade miljökvalitetsnormer för miljögifter 

 

Arbetsprogram med tidtabell och Översikt över väsentliga frågor för Södra Östersjöns 

och Västerhavets vattendistrikt 

 

De flesta hade ännu inte haft tid att sätta sig in i materialet. 

 

Beslutades att synpunkter från representanterna i vattenrådet skall lämnas till Monica 

senast 6 april. Monica sammanställer sedan dessa under vecka 15 och skickar ut till 

vattenrådet.  

 

Kan behövas möte för att foga samman ett gemensamt svar från vattenrådet.  

Detta blir den 24 april kl 13:30 på GR 

 

Svar ska vara inne hos Vattenmyndigheten 30/4 

6. Remiss från HaV avseende rapport Samråd om inledande bedömning 2018 

Synpunkter in till Monica senast 22 mars. Skall sedan vara inne hos HaV senast den  

13 april.  

 

I alla fall Bo Svärd och Johan Erlandsson kommer att lämna synpunkter. 

7. Planerade aktiviteter (2017) 2018 enligt ansökan om samverkansbidrag 

- Projekt ”Underlag för bedömning och prioritering av åtgärdsförslag 

genom samverkan inom Göta älvs kustvatten” 

 

Av arbetsgruppen föreslagna åtgärder: 

• Kunskapsluckor i Nordre älvs fjord samt Södra skärgården som borde fyllas 

• Öka kunskapen om utbredning av blåmusselbankar och arbeta för att den ska 

öka. (musslor viktiga för upptag av näring) 

• Kampanj småbåtshamnar, (Infoprojekt med VRBK + arbeta för möjlighet till 

landförvaring av båtar) 

Även infoprojekt för att öka latrintömning av båtar på stationerna intressant. 

• Hur stort är problemet med nedskräpning av ackumulationsbottnar? Finns 

möjlighet att hitta finansiering för inventering? 

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/publikationer/gemensamt/publikationer/Pages/mkn-och-ap-nya-amnen.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/publikationer/sodra-ostersjon/samradsdokument/Pages/ap-ovf-2017-2018.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/publikationer/sodra-ostersjon/samradsdokument/Pages/ap-ovf-2017-2018.aspx
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/remisser-fran-hav/remisser/2017-11-30-remiss-av-rapporten-samrad-om-inledande-bedomning-2018.html
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Föreslogs att vi börjar fokusera på att utöka underlaget för Nordre älvs fjord då 

underlaget där generellt är dåligt och det som finns är ca 10 år gammalt. 

 

Ragnar hör med Anna Dimming på Lst om det utförts någon av mjukbottenfauna 

i Nordre älvs fjord senaste tiden via Länsstyrelsen (regional miljöövervakning) 

eller HaV (nationell miljöövervakning). Om inte avser man närmaste tiden göra 

någon provtagning av mjukbottenfauna i Nordre älvs fjord . Görs inte via BVVF. 

 

Miljögifter i sediment provtas vid Rävungarna via Bohuskustens 

vattenvårdsförbund (BVVF) under 2018. Finns även data från 2011. 

Hydromorfologisk statusklassning från GIS-underlag kommer 2017  

 

Saknas även uppgifter om utbredning av musselbankar. Finns möjlighet att sätta 

in musselskal på mjukbottnar för att få tillbaka musslor? Johan hör med Tjärnö 

vad det finns för underlag 

 

Vore även lämpligt med ett informationsprojekt kring tömning av båtar vid 

stationer. Kanske tillsammans med Vattenrådet för Bohuskusten (VRBK). 

Först utvärdera hur många som tömmer. Arbetsgrupp med Maria Hübinette, 

Ronnie och Alexander tittar på detta. 

 

- Projekt ”Kartläggning av fosfor” 

Ny ansökan om LOVA-medel inskickad i januari 2018. Har fått besked, dock inte 

formellt, om att vi får 220 000 kr i bidrag. 

 

Ragnar, Maria och Monica tar fram ett upphandlingsunderlag för att köpa in 

konsulttjänst till projektet som kan gå ut så fort som vi får det formella beslutet 

 

- Projekt minskningar erosion från jordbruksmark, var är åtgärder 

angelägna? (kopplat till ”Kartläggning av fosfor” 

Kopplas samman med ovanstående projekt. Hoppas vi där använda den 

beräkningsmodell för markerosion från jordbruksmark som SLU arbetar med att 

ta fram på uppdrag av Jordbruksverket. Modellering för halva Sverige ska vara 

klar i mars. Pilotgårdar ingår för att testa modellen mot.  

 

- Lättåtgärdade vandringshinder t ex vägtrummor 

Sportfiskarna arbetar just nu med projekt för att öppna upp Delsjöbäcken 

Niklas tar fram förslag på lämpliga objekt. När vi valt vilka vi vill fokusera på får 

bidrag sökas via Fiskevårdsmedel eller Naturskyddsföreningens Bra Miljövals-

fond. 

 

Miljöfonden finansierar projekt med syfte att återställa och reparera miljöskador 

i främst rinnande vatten som skadats av elproduktion. Faunapassager, 

dammutrivningar och ålgaller är exempel på projekt som vi ofta stöttar genom 

vår miljöfond. 
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- Vattendragsvandring 2018 

Vattendragsvandring hålls i Sollumsån den 6 september kl 18:00. 

Niklas och Mikael tar fram förslag till lämplig vandring (mussellokal till kraftverk) 

inkl. elfiske och annons. Monica skickar dem annonsen från vandringen i 

Slereboån 2015 att utgå ifrån. 

 

Annonsering via kommunernas hemsida och kommunannonsering i lokalpressen 

samt via den lokala LRF-avdelningen. 

8. Deltagande i Vattenrådssamverkan Väst 

En fråga har inkommit om att delta i Vattenrådssamverkan Väst (VRSV) som är en 

samverkansgrupp för de sju vattenråden vattendistriktets västligaste del. Då Göta älvs 

vattenråd även har med kustvatten ser man gärna att vi är med.  

 

Gruppens syfte är att samarbeta på olika sätt genom att anordna seminarier tillsammans 

och lyfta viktiga frågor som rör vattenråden gemensamt samt vara ett forum för 

diskussion och informationsutbyte. I samverkansgruppen sitter 1-2 representanter från 

varje vattenråd och en representant från Vattenmyndigheten, möten hålls ca 4 ggr/år. 

VRSV bildades 2012 och har anordnat flera seminarier och skrivit en gemensam skrivelse. 

Gruppens målsättning är att fortsätta anordna gemensamma aktiviteter och på sikt arbeta 

gemensamt i större, övergripande projekt. De har en medlemsavgift på 2 000 kr/år. 

 

Vattenråden som ingår nu är: 

Vattenrådet för Bohuskusten 

Bäveåns vattenråd 

Dalbergså och Holmsåsns vattenråd 

Dalslandskanals vattenråd 

Enningdalsälvens vattenråd 

Gullmarns vattenråd 

Strömsåns / Strömstads vattenråd 

 

Göta älvs vattenråd anser att de bör ingå i VRSV. Monica kontaktar samordnaren ang 

detta beslut. 

9.  Övriga frågor 

Inga övriga frågor togs upp 

8.  Nästa sammanträde 

Nästa möte med vattenrådet bokades till den 8 maj kl 13:30 2018.  

 

Denna tid ändrades sedan till den 24 april 2018 kl. 13:30 för att kunna sätta samman ett 

gemensamt yttrande 

 

 

Antecknat av: Monica Dahlberg, GR 

http://www.vrbk.se/
http://v.winterkvist.com/baveansvr/index.php
http://v.winterkvist.com/dalbergsaholmsansvr/?cid=dalbergsaholmsansvr
http://www.vattenorganisationer.se/dalslandskanal/
http://www.enningdalselven.com/
http://www.vattenorganisationer.se/gullmarnvro/index.php
http://www.stromstad.se/vattenrad

