
 

 

 

 

 

Anteckningar från möte med Mölndalsåns vattenråd  

den 25 januari 2019 på GR 
 

Närvarande:  Ove Dröscher, Mölndals stad, ordf. 

Anders Enelund, Mölndals stad 

Emma Nevander, Härryda kommun 

Erik Lagerström, Härryda kommun 

Göran Eriksson, Bollebygds kommun 

Inger Kjellberg, Kretslopp och vatten i Göteborg 

Isabell Fischer, Bollebygds kommun 

Leif-Henrik Andersson, Mölndals Kvarnby 

Linda Harald, Härryda kommun 

Matilda Åkervall, Sportfiskarna 

Michael Nilsson, Naturskyddsföreningen Härryda 

Niklas Wengström, Sportfiskarna 

Per Sundström, Mölndals stad 

Stig Samuelsson, Södra skogsägarna 

Torbjörn Löfgren, Mölndalsåns Fiskeråd 

Peter Nolbrant, Havs- och vattenmyndigheten (Water CoG) 

Ragnar Lagergren, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Monica Dahlberg, GÄVVF/Göteborgsregionen (GR), sekr 

1. Förra mötets protokoll 

Anteckningarna läggs sedan till handlingarna. 

2. Meddelanden 

• Monica informerade om att det kommit några nya representanter till vattenrådet. 

En presentationsrunda gjordes med de som var närvarande. 

• Yttrande från vattenrådet om MKN för vattenförekomsten Mölndalsån – Stensjön 

till sammanflödet med Kålleredsbäcken skickades in efter förra mötet. Yttrandet 

finns på vattenrådets hemsida. 

• Monica informerade om att man inom GR initierat ett strategiskt arbete med 

vattenfrågor. Det innebär dels att få en bättre samordning internt på GR då vi  

jobbar med många vattenfrågor, men också att arbeta för ett utökat samarbete 

mellan kommuner inom de olika avrinningsområdena i Göteborgsregionen och  

även internt mellan de olika förvaltningar på kommunerna som hanterar 

vattenfrågor.  

https://www.vattenorganisationer.se/molndalsan/downloads/40/Yttrande_samrad_MKN_VF_SE639863-127455_Molndalsan_20181018.pdf
https://www.vattenorganisationer.se/molndalsan/downloads/40/Yttrande_samrad_MKN_VF_SE639863-127455_Molndalsan_20181018.pdf
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Tanken är att under 2019 bjuda in kommunerna inom GR, vattenråden, 

Länsstyrelsen, vattenvårdsförbunden och andra viktiga aktörer till en workshop 

för att precisera arbetets inriktning. 

3. Dagens art (Michael Nilsson) 

Strömstare – Cinclus cinclus 

 

Strömstaren vistas vid vatten, företrädesvis strömmande vattendrag, och simmar och 

dyker mycket skickligt. I vattendraget kan strömstaren springa på bottnen i jakt på 

nattsländelarver och andra småkryp (Michael visar exempel på hur nattsländelarvernas 

hus kan se ut). När de jagar står de på t ex en sten ute i vattnet och guppar för att 

kunna fokusera bättre. Stenar och död ved i vattnet är viktiga viloplatser vid födosök och 

ger också bra substrat för de småkryp den lever av. 

 

Boet byggs vid strömmande vatten i stenklyftor, under broar och liknande. Det är 

förhållandevis stort, klotformat med en liten cirkelformad öppning och byggs av bland 

annat mossa och tätas inuti med fjädrar och dun. Strömstaren lägger fyra till sex rent 

vita ägg och ungarna tas om hand av båda föräldrarna. Man kan med fördel sätta upp 

holkar vid broar och dämmen för att underlätta häckning. 

 

De finns över hela Sverige men är inte så vanliga här på Västkusten. De som övervintrar 

här kommer främst från Norge där de häckat under sommaren. Längs Mölndalsån, som 

är en av de största övervintringslokalerna på Västkusten, finns de vid Risbohult i Hindås 

och vid Kvarnbyn. Den är endast vanlig som häckfågel längs fjällkedjan och i de norra 

och västra delarna av Dalarna och Värmland. 

 

Emma nämnde en rapport från inventering av strömstare av Kåre Ström som vi kan 

lägga upp på vattenrådets hemsida. 

4. Yttranden 

• Samråd enligt 6 kap Miljöbalken om utökad täkt av berg m.m. på 

fastigheterna Bugärde 1:2, Lillhult 1:2 och Fäxhult 1:2 i Härryda kommun. 

Inkomna synpunkter gicks igenom och kompletterades på mötet. Monica skriver 

utifrån inkomna synpunkter ett yttrande och skickar in detta till Skanska.  

Yttrandet finns på vattenrådets hemsida.  

• Detaljplan för del av Hindås 1:456 m fl VATTENVERK i Hindås, Härryda 

kommun 

Vattenrådets synpunkter gällande detaljplanen gicks igenom på mötet. Monica 

skriver utifrån inkomna synpunkter ett yttrande och skickar in detta till Härryda 

kommun. Yttrandet finns på vattenrådets hemsida 

• Samråd om detaljplan för Bråta 2:139 m. fl. vid Landvettersjön i 

Mölnlycke, Härryda kommun 

Vattenrådets synpunkter gällande detaljplanen gicks igenom på mötet. Monica 

skriver utifrån inkomna synpunkter ett yttrande och skickar in detta till Härryda 

kommun. Yttrandet finns på vattenrådets hemsida 

https://www.vattenorganisationer.se/molndalsan/downloads/40/Yttrande_samrad_bergtakt_Harryda_2019-02-01.pdf
https://www.vattenorganisationer.se/molndalsan/downloads/40/Yttrande_granskning_DP_HindasVattenverk_Harryda_2019-02-01.pdf
https://www.vattenorganisationer.se/molndalsan/downloads/40/Yttrande_samrad_DP_Brata_22-139_Harryda_2019-02-01.pdf


MÖLNDALSÅNS VATTENRÅD 

 3 

5. Water Co Governance 

- Bemanning av arbetsgrupper för delprojekt 

o Politikerutbildning (Michael / Emma / Torbjörn / Stig / Niklas och Matilda, 

Sportfiskarna) 

o Möten med tjänstepersoner i kommunerna (Michael / Emma / Torbjörn / Stig / 

Niklas och Matilda, Sportfiskarna) 

o Skyltprojekt (Emma / Elisabet / Michael) 

o Vatten i skolan/Skolbäck (Niklas och Matilda, Sportfiskarna / Informatörer på 

vattenmyndigheten) 

o Mobil skärmutställning (Emma / Elisabet / Michael) 

- Andra uppdrag 

o Utbildning för vattenrådet om Vattendirektivet (Monica / Ragnar) 

o Vattendragsvandring i Bollebygd (Peter / Isabell) 

o Aktiviteter i samband med Water CoG-projektmöte i Göteborg 9-11 april 

(Informatörer från Vattenmyndigheten / Leif Lithander vid Fältbesök / Stefan 

Gustafsson, Mölndals stad om Forsåker) 

- Övrigt Water CoG 

o Utvärdering av projekt Water CoG i vår. Forskare Madeleine Prutzer, GU håller 

i det. Behöver boka datum.  

o Vattenrådens dag 15/3 på Scandic Crown 

o Det finns pengar att söka till Roll-ups  

o Världsvattendagen 22 mars, ska vi göra något? Kan vara svårt att hinna med. 

Fokuserar på ovanstående projekt istället. 

Vi kan nyttja kommunikatörer på Vattenmyndigheten för att nå ut. De kan ta fram 

inbjudningar och presentationer. 

6. Övriga frågor 

Ove lyfte att vattenrådet har för lite muskler och flera representanterna har inte 

tillräckligt med utrymme att lägga tid på arbete i vattenrådet.  

 

Säveån har tagit fram förslag på finansiering från kommunerna med 2 kr/invånare inom 

avrinningsområdet. Detta är tänkt att finansiera en tjänst på 25-30 % samt mindre 

projekt. För större projekt söks särskilda projektbidrag, ett sätt att växla upp pengarna. 

Beslutat i några kommuner (Alingsås, Lerum och Vårgårda) men inte alla. Tänkt att börja 

gälla från 1/1 2019. Kommunerna som beslutat om finansiering har bidragit med detta, 

inväntar beslut från övriga kommuner. 

 

För Mölndalsån skulle det bli: 

Kommun Antal inv 2 kr/inv % av inv Areal km2 % av ARO 

Alingsås 51 102 0,0 0,7 0,3 

Bollebygd 891 1 782 0,5 45,72 16,7 

Göteborg 114 162 228 324 64,6 29,19 10,6 

Härryda 17 801 35 602 10,1 131,82 48,0 

Lerum 328 656 0,2 16,13 5,9 

Mölndal 41 714 83 428 23,6 47,45 17,3 

Partille 1 903 3 806 1,1 3,57 1,3 

Summa 176 850 353 700 100 % 274,58 100% 
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En större finansiering av vattenrådet öppnar för att kunna arvodera ledamöter och att 

man kan ha en ordf från annan organisation än kommun. Det finns då också resurser att 

lägga mer tid på att söka pengar för åtgärder. 

 

När/om det blir klart för Säveåns vattenråd aktiverar även Mölndalsåns vattenråd ett 

liknande ärende. 

7. Nästa möte 

Nästa möte för vattenrådet hålls på GR den 29 mars 2019 kl 9-12 

Ordinarie möte ca 9-10, övrig tid för utvärdering av Water CoG med de som medverkat 

under projektet  

 

 

 

Ove Dröscher, ordf.      

        /Monica Dahlberg, sekr. 


