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Anteckningar från möte med Säveåns vattenråd  

på Garveriet i Floda den 28 november 2018 

Närvarande Säveåns vattenråd: 

Thomas Lenberg, Alingsås kommun  

Gunilla Rådman, Lerums kommun  

Leif Gustafson, Aspen-Säveån FVO  

Stefan Bydén, Naturskyddsföreningen Alingsås 

Stefan Larsson, Naturskyddsföreningen Lerum  

Bertil Svensson, Södra Skogsägarna 

Mikael Ljung, Länsstyrelsen VG 

Monica Dahlberg, GR (sekr.) 

Övriga närvarande: 

Olov Holmstrand, Lerums Naturskyddsförening (ordf.) 

 

1. Jonas Brandström hälsar alla välkomna 

Jonas kunde p g a läkarbesök tyvärr inte närvara vid mötet. 

2. Vatten och klimat ur Säveåns perspektiv – Olov Holmstrand 

Olovs föredrag ”Vattenförsörjning i Lerum” tar upp: 

- Klimatfakta och vattnets fördelning 

- Vattnets omsättning 

- Lerums vattentäkter 

- Grusgropen i Gråbo 

- Slutsatser 

Olovs presentation bifogas anteckningarna 

3. Föregående mötes anteckningar 

Anteckningarna läggs till handlingarna 

Bertil nämnde att text till hemsidan om ”Skogens vatten” är på gång  

4. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes 

5. Val av ordförande och sekreterare vid mötet 

Gunilla Rådman utses till ordförande och Monica Dahlberg utses till sekreterare vid detta 

mötet. 
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6. Meddelanden 

• Mikael vidarebefordrade information från Ragnar Lagergren på Länsstyrelsen om att 

deras arbete nu fokuserar på statusklassning som ska vara färdigt i mitten på maj.  

• Nya bedömningsgrunder, HVMFS 2018:17, kom för en vecka sedan. Innehåller en del 

förändringar bland annat för biologiska kvalitetsfaktorer. Tex har både fisk i 

vattendrag och fisk i sjöar fått nya index som ska vara mer specifika mot vissa 

miljöproblem. 

• Vad gäller elfiske så finns 2018 nu på nätet. Sök fram elfiske på VISS-kartan så kan 

man klicka sig vidare. 

• Telemetriundersökningar har genomförts i Västra Götalands län.  

Presentation med mer information bifogas anteckningarna. 

7. Representant till älvgruppen för Säveån 

Stefan Larsson utses att representera vattenrådet i Älvgruppen för Säveån. Monica 

kontaktar Håkan Alexandersson på Länsstyrelsen och förmedlar kontaktuppgifter till 

Stefan. 

8. Limnologisk undersökning Anten och Mjörn 

Konsulten Medins har meddelat att: De har fått in abborrar men inte tillräckligt med 

gäddor, men det är ju generellt svårt. Planen är att preparera fiskarna i januari och 

analysera i februari. De flesta övriga analyser är klara, har dock inte sett resultatet av 

mikroplast eller läkemedelsanalyserna från IVL ännu men proverna är skickade. 

De medfinansiärer som önskar att faktura skickas ut innan nyår får meddela Monica 

detta och bifoga nödvändigt faktureringsunderlag. 

9. Lägesrapport ang beslut om sammanslagning med Anten-Mjörnkommittén 

inkl extra finansiering från kommunerna 

• I Lerum beslutade KS den 22/8 enligt förslaget. 

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Säveåns vattenråds arbetsordning 

2. Kommunstyrelsen beslutar att finansiera Säveåns vattenråd med två kronor per 

invånare inom Säveåns avrinningsområde. 

• I Alingsås beslutade KS den 12/11 att: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att årligen finansiera Säveåns vattenråd med två 

kronor per invånare inom Säveåns avrinningsområde. Finansiering ska ske inom 

kommunstyrelsens tilldelade ram. 

2. Arbetsordning för Säveåns vattenråd godkänns. 

3. Alingsås kommuns arbete med Anten-Mjörnkommittén avslutas den 31 december 

2018. 

• I Vårgårda togs ärendet upp på KF den 7/11. Man beslutade där att: 

1. Vårgårda kommun träder ur Anten-Mjörnkommittén per 31 december 2018. 

https://www.havochvatten.se/download/18.73800df2167072a23ab1d6f8/1542205426676/HVMFS%202018-17-ev.pdf
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Dock inget beslut vid detta mötet om finansieringen och representation mer än att 

man ”Bedömer att ärendet inte föranleder några direkta ekonomiska effekter” och att 

”Vårgårda kommuns politiska styrning kan med fördel ske genom att kommunen 

representeras av politiker i Säveåns vattenråd. På så sätt säkras den politiska 

styrningen av vattenvårdsfrågor för de frågor som tidigare rymdes inom Anten-

Mjörnkommittén.”  

Monica kontaktade kommunsekreteraren ang detta då det var av denne protokollet 

förmedlades. Svaret var att: Vårgårda kommun har idag två representanter i Säveåns 

vattenråd, politikern, Torbjörn Pettersson och tjänstepersonen Bengt-Arne Johansson. 

Vad gäller finansieringen är den klar.  

Monica har bett om beslut kring finansieringen men ännu inte fått det. 

• I Partille är det en fråga om vem som skall betala och där har frågan stannat upp. 

• Fortfarande oklart var ärendet ligger i Göteborg & Borås 

10. Hur går det för skyltprojektet? 

Skyltarna i Lerum, Partille, Vårgårda och Alingsås uppe. 

Stefan kontaktar Mjörns FVO för att höra hur de tänkt göra. 

Göteborg har meddelat att de fortfarande väntar på skyltställen. Deras snickeri har haft 

mycket annat att göra så de är ännu inte klara. 

Viktigt att fakturor för skyltställ (max 3 000kr/skylt) skickas till Alingsås innan nyår enl. 

det fakturaunderlag som Jenny Leonardsson skickat ut. 

Har sedan tidigare beslutats att Stefan Bydén får ersättning med 500 kr/skylt för arbetet 

han lagt ner på att producera skyltarna; samt att Stefan Larsson kan få ersättning för 

resor. 

Till projektredovisningen behöver vi bilder på alla uppsatta skyltar. 

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

Ev kommer pengar att sökas från vattenkraftens miljöfond kopplat till de omprövningar 

av samtliga vattenkraftverk som ska göras. Man väntar nu på var i prioriteringsordningen 

Hillefors hamnar. Detta kan ta flera år men Säveån har hög prioritet hos Länsstyrelsen 

och HaV prioriterar utifrån information från Lst. 

Viktigt att Lerums Energi kommer in med anmälan om att kraftverket i Hillefors ska 

omprövas. 

Stefan Larsson Har skrivit ett förslag till brev att skicka till Länsstyrelsen (se nedan). 

12. Ev uppdatering av hemsidan? (stående punkt) 

Länk till Rapport på Lst om fiskräkning i Säveån 2017 läggs in på hemsidan 

När nya sidan finns på plats kan bilder på skyltarna läggas in som PDF:er. 
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Finns det någon som har fina bilder på Säveån, biflöden el. sjöarna som kan användas på 

den nya hemsidan får man gärna skicka dessa till Monica. 

13. Övriga frågor 

• Bertil informerade om att en deponi för schaktmassor lokaliserad på vattendelaren 

mellan Säveån och Lärjeån söker tillstånd. Den planerade lokaliseringen gör det svårt 

att samla in avrinnande vatten och belastar två vattensystem. Fråga ställdes om 

vattenrådet kan ställa sig bakom det yttrande Olov Holmstrand på Lerums 

Naturskyddsförening (LNF) skriver? Vattenrådet väljer att skriva eget yttrande men 

tar gärna emot det från LNF att ha som underlag. Olov skickar ett utkast till Monica 

som tar fram ett förslag till yttrande från vattenrådet som fokuserar på påverkan på 

yt- och grundvatten. Svar skall vara inskickat senast den 20 december. 

• Stefan Byden informerade om att man konstaterat igenslamning av Ornungasjön. 

Orsaken kan vara omfattande skogsavverkning inom Sjöns ARO.  

Mycket skogsavverkning nu p g a höga priser på virke. 

• Stefan har tagit fram ett förslag till skrivelse till Länsstyrelsen gällande akutåtgärder 

för vandrande fisk i Säveån. Fokus är: ”För fiskens skull inte fiskets skull” 

Förslaget bifogas anteckningarna och tas upp för diskussion på vattenrådets möte i 

januari. 

14. Nästa möte 

Nästa möte med Säveåns vattenråd hålls den 24 januari 2019 kl. 09:15 på 

Göteborgsregionen (GR). 

 

Monica Dahlberg, sekr. 


