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Anteckningar från möte med Säveåns vattenråd på GR 

den 26 april 2018 

Närvarande Säveåns vattenråd: 

Gunilla Rådman, Lerums kommun  

Karin Lindblad Johansson, Partille kommun 

Martina Wetterlund, Partille kommun 

Lennart Larsson, LRF 

Stefan Bydén, Naturskyddsföreningen Alingsås 

Sara Svedlindh, Länsstyrelsen VG (kontaktperson) 

Monica Dahlberg, GR (sekr.) 

1. Föregående mötes anteckningar 

Anteckningarna läggs till handlingarna 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes 

3. Val av ordförande och sekreterare vid mötet 

Monica Dahlberg utses till att vara både ordförande och sekreterare vid detta mötet. 

4. Meddelanden 

• Monica informerade om att upphandlingen av den limnologiska undersökningen av 

Anten och Mjörn 2018 är klar och att uppdraget tilldelats Medins Havs och 

Vattenkonsulter. Det var de som utförde motsvarande uppdrag för 10 år sedan. Det 

som ingår är: Vattenkemi, Växtplankton, Djurplankton, Makrofyter (vattenväxter), 

Bottenfauna, Nätprovfiske i sjöarna, Kvicksilver och PFOS i gädda och abborre, 

Metaller och miljögifter i sediment, Läkemedelsrester och Mikroplast.  

• Informerades om att Partillebo tar över Jonsereds kraftverk i juni. Man avser att 

sätta in en avledare för smolt. 

• Gunilla informerade om att Lerums kommun har fått LONA-bidrag för att utreda 

lämpliga lokaliseringar av våtmarker inom jordbruksområden i Leråns och Lärjeåns 

avrinningsområden. 

• Den 17 oktober kommer Länsstyrelsen att kalla vattenrådet till ett 

klimatanpassningsmöte. Inte klart än om det blir på förmidagen eller eftermiddagen.  

Bra om någon från vattenrådet på mötet kan informera om vattenrådets roll och vad 

vi jobbar med. 
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• Remiss kommer från Vattenmyndigheten om KMV (Kraftigt modifierade vatten). 

Samrådstid 2/5-15/9 2018. Samrådsmöte hålls den 22/5. 

5. Samråd Vattenmyndigheten – Arbetsprogram med tidtabell och Översikt 

över väsentliga frågor för Södra Östersjöns och Västerhavets 

vattendistrikt. 

Några medlemmar hade innan mötet inkommit med synpunkter på förslaget till yttrande 

som togs fram på mötet den 5 mars. Synpunkterna gicks igenom på mötet och yttrandet 

justerades efter de kommentarer som lämnades. Det slutliga yttrandet är publicerat på 

vattenrådets hemsida. 

6. Lägesrapport samt förslag till ny arbetsordning och beslutshandling till 

kommunerna med anledning av framtida sammanslagning med Anten-

Mjörnkommittén. 

En arbetsgrupp bestående av Monica Dahlberg, Åsa Bergsten, Hans Cagner och Stefan 

Svensson utsågs för att ta fram ett förslag till ny arbetsordning för Säveåns vattenråd 

som förtydligar att Anten-Mjörnkommitténs uppdrag tas över av vattenrådet. När den 

stora arbetsgruppen med politiker från samtliga kommuner godkänt förslaget går det ut 

för granskning av vattenrådet och Anten-Mjörnkommittén. Ett förslag till beslutshandling 

att sända till kommunerna gällande den nya organisationen och finansieringen har tagits 

fram av Åsa Bergsten. Säveåns vattenråd godkände förslaget till ny arbetsordning och 

beslutshandling. Den nya arbetsordningen börjar efter beslut i vattenrådet att gälla  

fr o m 2019-01-01 under förutsättning att samtliga kommuner godkänt det nya förslaget 

till finansiering.  

7. Hur går det för skyltprojektet? 

Stefan Larsson och Stefan Bydén har delat upp området mellan sig. Stefan B tar 

Vårgårda och Alingsås och Stefan L tar Partille och Lerum. Göteborg sätter själva upp 

skyltarna när de är tryckta.  

Skyltarna görs i DIBOND som är ett kompositmaterial bestående av två lackade 

aluminiumplåtar och däremellan en kärna av solid polyeten-plast. Materialet har hög 

styvhet i relation till vikten och har ett mycket tåligt ytskikt. 

Martina från Partille läggs till i Dropbox-gruppen för skyltprojektet. 

8. Kommande aktiviteter? 

• Vattenrådet anordnar en Vattendragsvandring längs Kullaån som mynnar ut vid 

Nääs slott den 16 maj kl 17:00. Stefan Larsson får i uppdrag att ta fram förslag på 

upplägg och annons som kan användas vid kommunernas annonsering i 

lokalpressen. 

• Sara tipsade om en Exkursion längs Säveån som anordnas av Föreningen Vatten-

Västra Sektionen den 29 maj kl. 17-19. 

9. Hur går det med Hillefors? (stående punkt) 

Inget nytt sedan sist. 

http://www.vattenorganisationer.se/savean/modules.php?name=Content&op=showcontent&id=1955
https://www.foreningenvatten.se/aktuella-arrangemang/ekologi-i-rinnande-vatten-en-exkursion-vid-savean/
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10. Ev uppdatering av hemsidan? (stående punkt) 

• Alla får i uppdrag att titta igenom hemsidan och se om länkar mm är aktuella.  

Finns det t ex några aktuella planer som berör Säveån som vi ska länka till. 

• Södra Skogsägarna skall genom Bertil komma in med en artikel kring Blå 

målklasser som skall läggas på vattenrådets hemsida för att visa hur man inom 

skogsbruket arbetar för att skydda vatten mot negativ påverkan. 

11. Övriga frågor 

• Frågan om material i konstgräsplaner lyftes. I Lerum har man försökt ersätta 

gummigranulatet med kork men då man inte anser att det fungerar har man tagit 

beslut i kommunen att kork inte ska användas. Nu undrar man om det finns några 

ställningstaganden gällande konstgräs i övriga kommuner? Det hade ingen av de 

närvarande 

Tipsades om att Naturvårdsverket tagit fram en vägledning gällande anläggning, 

underhåll och skötsel av konstgräsplaner som belyser verksamhetsutövarens ansvar 

och skyldigheter med fokus på minskad spridning av mikroplaster. 

12. Nästa möte 

Nästa möte med Säveåns vattenråd håll den 1 juni kl 9-11:30 på GR 

 

Monica Dahlberg, sekr. 


