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Anteckningar från möte med Göta älvs vattenråd 

den 14 juni 2018 kl. 13:30-15:30 på GR 

 
Närvarande: Ronnie Ljungh   Göteborgs stad, ordf. 

Mikael Asplund   Lilla Edets kommun 

Anna Berts    Trollhättan Energi AB 

Kristina Holm   Kretslopp och vatten, Göteborg 

Maria Lennartsson  Södra Skogsägarna 

Maria Magnusson  Ale kommun 

Cecilia Press   Gryaab 

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 

• Monica informerade om att vattenrådets svar på de samråd Vattenmyndigheten (VM) 

haft ute på remiss nu är inskickade. Samråden gällde: Åtgärdsprogram 2018-2021 

och reviderade miljökvalitetsnormer för miljögifter samt Arbetsprogram med tidtabell 

och Översikt över väsentliga frågor för Södra Östersjöns och Västerhavets 

vattendistrikt 

• Även vattenrådets svar på remissen från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) 

avseende rapporten Samråd om inledande bedömning 2018 är inskickad. 

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/publikationer/gemensamt/publikationer/Pages/mkn-och-ap-nya-amnen.aspx
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
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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• Ragnar informerade om att Vattenmyndighetens beredningssekretariat på 

Länsstyrelsen under hösten kommer att påbörja den nya statusklassningen av alla 

vattenförekomster. Börjar med att sammanställa påverkanskällor. 

• Ragnar informerade också om att ansökan om att få utföra åtgärder i Ståloppet 

mellan Rådasjön och Stensjön i Mölndalsåns vattensystem varit uppe för provning i 

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). I domen konstaterar MÖD att åtgärden 

riskerar att MKN inte uppnås men istället för att avslå ansökan ger man med 

hänvisning till samhällsnyttan VM i uppdrag att ändra MKN så att den kan uppnås. VM 

kommer eventuellt att överklaga till Högsta domstolen. 

• Niklas informerar om en studie som SLU gjort på lax fångad nedströms kraftverket 

vid Lilla Edet i Göta älv. Rapporten ligger på Göta älvs vattenvårdsförbunds hemsida. 

5. Samråd 

Tre samråd är aktuella nu: 

o HaV – Remiss revidering av HVMFS 2013:19 om klassificering och MKN avseende 

ytvatten (svar till HaV senast 2018-06-25) Vattenrådet svarar inte men Gryaab 

kommer att lämna ett svar. Cecilia skickar detta till vattenrådet när det är klart. 

o Remiss om ändring av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om vad som 

kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön 

och Östersjön (HVMFS 2012:18). (svar till HaV senast 2018-09-07) vattenrådet 

svarar troligen inte men Bosse tittar igenom den om det finns något vattenrådet bör 

lämna synpunkter på. Bosse meddelade den 20/6 att han inte hittat något som 

vattenrådet kan bidra med ytterligare. 

o Vattenmyndigheten – Samråd Kraftigt modifierade vatten (KMV) på grund av 

vattenkraft (svar till Vattenmyndigheten senast 2018-09-15) 

Vattenrådet kommer att svara på den som handlar om KMV. Synpunkter skickas till 

Monica med kopia till övriga representanter i vattenrådet senast den 21/8. Monica 

sammanställer dessa så går vi igenom dem på vattenrådets möte den 31/8). 

6. Planerade aktiviteter 2018 

• Projekt ”Kartläggning av fosfor” 

Ansökan till Länsstyrelsen om LOVA-medel beviljad med bidrag på 220 000 kr. 

Inga anbud inkom vid första upphandlingen som avslutades 9/5.  

Upphandlingen gjordes om och de inkomna anbuden öppnades den 11 juni.  

Tre anbud inkom som alla uppfyllde samtliga skall-krav.  

Anbudslämnare var Melica (162 500 kr), Medins Havs och vattenkonsulter 

(173 940 kr) och Calluna AB (219 200 kr). 

 

Vattenrådet beslutar att anta anbudet från Melica. Monica kontaktar dem för att 

skriva avtal och boka tid för ett första möte. Till arbetsgruppen för projektet 

utsågs Åke, Bosse, Ragnar och Monica. Ett första möte är inbokat med Melica 

den 17 augusti. 

 

http://www.gotaalvvvf.org/download/18.f091c25163fbefd2b0562d5/1529045920394/Genetisk+studie+Lax+G%C3%B6ta+%C3%A4lv+Lilla+Edet-Rapport_2018-06-04.pdf
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/remisser-fran-hav/remisser/2018-04-26-remiss-om-revidering-av-havs--och-vattenmyndighetens-foreskrifter-om-klassificering-och-miljokvalitetsnormer-avseende-ytvatten-hvmfs-201319.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/remisser-fran-hav/remisser/2018-04-26-remiss-om-revidering-av-havs--och-vattenmyndighetens-foreskrifter-om-klassificering-och-miljokvalitetsnormer-avseende-ytvatten-hvmfs-201319.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/remisser-fran-hav/remisser/2018-05-22-remiss-om-andring-av-havs--och-vattenmyndighetens-foreskrifter-om-vad-som-kannetecknar-god-miljostatus-samt-miljokvalitetsnormer-med-indikatorer-for-nordsjon-och-ostersjon-hvmfs-201218.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/remisser-fran-hav/remisser/2018-05-22-remiss-om-andring-av-havs--och-vattenmyndighetens-foreskrifter-om-vad-som-kannetecknar-god-miljostatus-samt-miljokvalitetsnormer-med-indikatorer-for-nordsjon-och-ostersjon-hvmfs-201218.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/remisser-fran-hav/remisser/2018-05-22-remiss-om-andring-av-havs--och-vattenmyndighetens-foreskrifter-om-vad-som-kannetecknar-god-miljostatus-samt-miljokvalitetsnormer-med-indikatorer-for-nordsjon-och-ostersjon-hvmfs-201218.html
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/introduktion-till-vattenforvaltning/samverkan/samrad-infor-viktiga-beslut/samrad-1-maj/Sidor/default.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/introduktion-till-vattenforvaltning/samverkan/samrad-infor-viktiga-beslut/samrad-1-maj/Sidor/default.aspx
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• Projekt ”Underlag för bedömning och prioritering av åtgärdsförslag 

genom samverkan inom Göta älvs kustvatten” 

 

Av arbetsgruppen föreslagna åtgärder: 

- Kunskapsluckor om Nordre älvs fjord samt Södra skärgården som  

borde fyllas 

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 lovade vid mötet i mars att höra 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 där via BVVF, dock årligen vid andra lokaler. 

Ragnar var inte med på mötet i april och hade missat att kolla till detta mötet. 

Han hör efter och kunde därför inte förmedla om han fått info från Anna. 

 

Vore bra att veta om Miljöförvaltningen i Göteborg har några undersökningar på 

gång. Monica frågar Johan då han inte kunde vara med på detta mötet. 

 

Miljögifter i sediment provtas vid Rävungarna via Bohuskustens vvf (BVVF) 

under 2018. Finns även data från 2011. 

 

Hydromorfologisk statusklassning från GIS-underlag skall göras av VM. 

- Öka kunskapen om utbredning av blåmusselbankar och arbeta för att 

den ska öka. (musslor viktiga för upptag av näring) 

Johan tog vid mötet i mars på sig att höra med Tjärnö vad det finns för 

underlag. Då Johan inte var med på mötet skjuts frågan till nästa möte i augusti. 

- Kampanj småbåtshamnar, (Infoprojekt med VRBK + arbeta för 

möjlighet till landförvaring av båtar). Även infoprojekt för att öka 

latrintömning av båtar på stationerna intressant. 

Bohuskustens vattenråd (VRBK) har redan ett projekt på gång gällande 

landförvaring av småbåtar. De har fått 460 000 kr i LOVA-bidrag fr 

Länsstyrelsen. 

 

Ecoloop gjorde i februari en ansökan till Avfall Sverige utveckling om projekt 

gällande toalettavfall från fritidsbåtar. De fick avslag med motiveringen att 

inkludera fler aktörer men uppmanades att söka igen. De gör nu ett nytt försök 

med ny ansökan där vattenrådet kan tänkta sig att stå bakom projektet och vara 

med som mottagare och spridare av information från projketet till våra 

representanter men inte att åta sig något ytterligare, genom t ex finansiering. Vi 

avvaktar besked om de får bidrag och hur vår roll i så fall kan se ut. 

http://www.vrbk.se/sv/projekt/miljoanpassat-batbruk-landforvaring-av-fritidsbata
http://www.vrbk.se/sv/projekt/miljoanpassat-batbruk-landforvaring-av-fritidsbata


GÖTA ÄLVS VATTENRÅD 
 

4 

- Hur stort är problemet med nedskräpning av ackumulationsbottnar? 

Finns möjlighet att hitta finansiering för inventering? 

Bosse kollar lite djupare på denna fråga till nästa möte.  

• Projekt minskningar erosion från jordbruksmark, var är åtgärder 

angelägna? (kopplat till ”Kartläggning av fosfor” 

Hoppas att vi i projektet ”Kartläggning av forfor” kan använda den 

beräkningsmodell för markerosion från jordbruksmark som SLU tagit fram på 

uppdrag av Jordbruksverket. Modellering för halva Sverige ska vara klar i mars. 

Pilotgårdar ingår för att testa modellen mot. Jordbruksverket håller på att 

utreda om, och i så fall under vilka villkor dessa kartor får publicera. De är 

vidtalade och har lovat återkomma när de har mer information? 

 

• Vandringshinder t ex vägtrummor som skulle kunna åtgärdas 

Ragnar tar fram GIS-skikt och han och Niklas tittar på om det finns några 

objekt som ligger på kommunal/Trafikverkets mark som därför kan vara lättare 

att åtgärda När vi valt vilka vi vill fokusera på får bidrag sökas via 

Fiskevårdsmedel eller Naturskyddsföreningens Bra Miljövals-fond. 

 

• Vattendragsvandring 2018 

Vattendragsvandring hålls i Sollumsån i Lilla Edet torsdagen den 6 september kl 

18:00 med samling vid parkeringen Hjärtums kyrka, Hjärtum. 

Niklas och Mikael ordnar program och annonsering.  

 

Program 

18:00-18:30 Samåkning till Lille Väktor. Fika och presentation av ån, åtgärder 

och planer. 

Ca 18:45 Visning av den bästa mussellokalen. 

19:15-19:45 Visning av miljön kring Sollums kvarn/kraftverk. 

 

Annonsering via kommunernas hemsida och kommunannonsering i lokalpressen 

samt via den lokala LRF-avdelningen. 

7.  Övriga frågor 

Det finns internbelastningsproblem i en del sjöar. Frågan lyfts på nästa möte 

8.  Nästa sammanträde 

Nästa möte med vattenrådet blir den 31 augusti kl. 13:30 på GR 

 

 

Antecknat av: Monica Dahlberg, GR 


