
 

 

 

 

 

Anteckningar från möte med Mölndalsåns vattenråd  

den 22 maj 2018 på Kulturhuset i Mölnlycke 
 

Närvarande:  Ove Dröscher, Mölndals stad, ordf. 

Anders Bruce, Härryda kommun 

Inger Kjellberg, Kretslopp och vatten i Göteborg 

Isabell Fischer, Bollebygds kommun 

Jack Olsson, Mölndalsåns fiskeråd 

Leif-Henrik Andersson, Mölndals Kvarnby 

Michael Nilsson, Naturskyddsföreningen Härryda 

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 

Presentationsrunda då flera var nya i vattenrådet 

Presentation Härryda 

Anders Bruce hälsar alla välkomna till Härryda och Mölnlycke kulturhus. Kulturhuset är 

en populär och välbesökt mötesplats för stora och små. Här finns kommunens 

huvudbibliotek, ateljé, konsthall, rum för uthyrning, scener och café. Så gott som varje 

dag händer det något i kulturhuset. Familjeföreställningar, författarfrukostar, 

föreläsningar och konserter är bara några exempel på dess breda utbud. Under stora 

delar av året kan du även se på film i Stora salen. 

1. Förra mötets protokoll 

Anteckningarna läggs sedan till handlingarna. 

2. Meddelanden 

• Idag den 22 maj är den Biologiska mångfaldens dag!  

Michael informerade om att Naturskyddsföreningen 2018 utsett Sveriges bästa 

naturvårdskommun genom en omfattande enkät som svarar på hur det står till med 

naturvårdsarbetet i Sveriges kommuner. Frågorna i enkäten handlar om en rad olika 

saker som är viktiga för ett bra naturvårdsarbete, bland annat kunskap om olika 

typer av naturvärden samt skyddade områden, strandskydd, skolornas och 

förskolornas tillgång på natur och antal tjänster i kommunen för arbete med frågorna. 
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2018 är det Huddinge som vinner priset för andra gången i rad (senast 2014). På 

andra plats kommer Lomma och tredjeplatsen går till Tierp. Hela 210 av landets 290 

kommuner besvarade enkäten. Bland vattenrådets kommuner som svarat kom 

Göteborg på 11:e plats (Bästa storstads kommun), Härryda på 18:e, Lerum på 105:e 

och Mölndal på 153:e.  

• Michael har som förslag att det vid varje möte hålls en kort presentation om någon 

växt eller djur som lever inom Mölndalsåns ARO. Det mottogs positivt av vattenrådet. 

• Michael förslog också att kommunerna, för att öka kompetensen inom vattenrådet, 

turas om att informera vattenrådet om vilka verksamheter, t ex täkter, deponier och 

företag som finns inom resp kommun och som kan påverka vatten inom ARO. 

• Michael informerade om att båtklubben i Rådasjön ansökt om tillstånd för utbyggnad. 

• 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 meddelade också att vattenmyndigheten nu (2/5-15/9) samråder om kraftigt 

modifierade vatten (KMV) pga vattenkraft. Inga förslag till KMV finns inom 

Mölndalsåns ARO.  

I dagsläget att det bara påverkan fr vattenkraft som kan leda till att en 

vattenförekomst klassas som KMV. En översyn pågår om andra kriterier ska kunna bli 

aktuellt i framtiden. 

3. Samråd Vattenskyddsområde Rådasjön 

Vattenrådet har valt att yttra sig över: 

Samråd vattenskyddsområde Rådasjön (svar inne senast: 2018-06-11) 

Någon medlem hade innan mötet inkommit med synpunkter som sammanställts av 

Monica. Synpunkterna gicks igenom på mötet Monica sammanställde därefter ett förslag 

till yttrande. Det slutliga yttrandet är inskickat och publicerat på vattenrådets hemsida. 

4. Samråd Mölndals ÖP 

Vattenrådet har valt att yttra sig över: 

Samråd Mölndals ÖP (svar inne senast: 2018-07-04, har fått förlängd remisstid till 2018-

08-31) 

Frågan togs upp om vattenrådet skall yttra sig vid detta samråd. Man var överens om att 

göra detta och då yttra sig övergripande med tyngdpunkt på dessa frågor: 

- Vatten inom ARO viktig mellankommunal fråga 

- Angeläget att arbeta för ett naturligt flöde och att vatten blir en tillgång både för 

människor och biologisk mångfald 

- Lyfta Mölndalsån som en tillgång 

- Kommunens skyldighet att MKN uppnås och att man inte bygger fast sig i 

strukturer som omöjliggör det 

- Vatten och skugga vid vatten viktigt för lokalklimatet 

- Lokalt omhändertagande av dagvatten och skydd av svämplanen viktigt för att 

minska risken för negativa effekter vid kraftiga regn 

https://www.molndal.se/startsida/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/vattenskyddsomraden/oversyn-radasjons-vattenskyddsomrade.html
https://www.molndal.se/startsida/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/vattenskyddsomraden/oversyn-radasjons-vattenskyddsomrade.html
https://www.molndal.se/startsida/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/vattenskyddsomraden/oversyn-radasjons-vattenskyddsomrade.html
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För att kunna ha ett utkast till yttrande klart som kan skickas ut innan mötet den 31 

augusti behöver Monica få in synpunkter/förslag till skrivningar senast den 17 augusti. Vi 

det mötet måste yttrandet bli klart då det skall skickas in till Mölndal samma dag. 

5. Water CoG – Diskussion kring hur vi går vidare utifrån vad AG kommit fram 

till 

Viktigt att arbetsgruppernas arbete går vidare. Projektgruppen (Ove, Peter och Monica) 

träffas innan vattenrådets möte och sammanställer vad som framkommit hittills. 

 

Detta skall levereras: 

- Förslag till aktiviteter som vattenrådet ska genomföra 

- Grupp 1 (Marcus, Stig, Emma och Maria) ska leverera en lista över vilka 

nyckelpersoner-/funktioner som vattenrådet behöver nå ut till samt vilka behöver 

vattenrådet kontakta.  

- Lista redan genomförda aktiviteter för avstämning mot projektplanen 

6. Water CoG – Kommunikationsplan 

Peter gick igenom den kommunikationsplan som skall levereras inom EU-projektet. Den 

har tagits fram av Josefin Levander kommunikatör på Vattenmyndigheten tillsammans 

med Monica. 

 

Projektgruppen ser över kommunikationsplanen till nästa möte. 

7. Water CoG – Rapport från Härryda ang det planerade mötet i Bollebygd i 

höst och de kontakter de haft med kommunen 

Härryda hade varit i kontakt med Bollebygd för att framföra att det vore bra med en 

representant från Bollebygd i vattenrådet. 

 

Peter informerade om att Lygnerns vattenråd hade sitt årsmöte på Flügger i Bollebygd. 

Man hade då i samband med mötet en vattendragsvandring längs Sörån och även några 

andra informationspunkter för de närvarande.  

 

Utbildning för kommunens politiker efterfrågades. Detta skulle kunna göras i samverkan 

mellan Lygnerns och Mölndalsåns vattenråd och även samordnas med en 

vattendragsvandring. Isabell och Linda fr Bollebygd får i uppdrag att hitta en lämplig 

lokal. Lämpligt bjuda in ordf och vice ordf för Samhällsbyggnadsnämnden och 

Kommunstyrelsen samt de tjänstemän som arbetar m vattenrelaterade frågor. Peter har 

kontakt med KSO i Bollebygd ang lämpligt tillfälle och upplägg. 

8. Water CoG – Vattendragsvandring i samband med mötet i Bollebygd, var kan 

vara lämpligt att hålla den? 

Det skulle kunna anordnas två tillfällen av fältutbildningar. Dels en vattendragsvandring i 

Bollebygd (se ovan) men även ev utbildning om ”Hänsyn vid vatten” via Södra 

skogsägarna.  

Förslag till vattendragsvandring: 

- Längs ån Rävlanda  Bollebygd 

- Lämplig sträcka vid Ö Nedsjön 

 

Peter och Isabell får i uppdrag att hitta lämplig sträcka för vattendragsvandring. 
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9. Övriga frågor 

Inga övriga frågor togs upp. 

10.Nästa möte 

Nästa möte hålls på GR fredagen den 31 augusti 2018 kl. 09:00-11:30 

 

 

 

Ove Dröscher, ordf.      

        /Monica Dahlberg, sekr. 


