Rapportering av 2012 års verksamhet för Göta älvs vattenråd
Alla vattenråd med en överenskommelse med vattenmyndigheten för
Västerhavet får ett årligt ekonomiskt bidrag för att stödja vattenrådets arbete
som samverkansorgan och lokalt organ för vattenfrågor. Detta arbete skall
innan den 1 april påföljande år rapporteras till vattenmyndigheten, gärna
med e-post till vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se, samt
med en kopia till kontaktpersonen på ansvarig länsstyrelse för ert vattenråd.

Vattenrådets namn
c/o Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
Box 5073
402 22 GÖTEBORG
Organisationsnummer 857203-3861
Adress

www.vattenorganisationer.se/gotaalv/
Monica Dahlberg, sekr
031-335 54 79, 070-585 54 79
monica.dahlber@grkom.se

Ev. hemsida
Kontaktperson/er
Telefonnummer
e-post
Medlemmar

Organisationsform
av vattenrådet
Förändringar i
vattenrådet under
året








Cecilia Dalman Eek, Göteborgs Stad, ordförande
Lena Blom, Kretsloppskontoret i Göteborg
Klara Eklund, Miljöförvaltningen i Göteborg
Jenny Toth, Miljöförvaltningen i Göteborg
Björn Källström, Sjöfartsmuseet
TorBjörn Nilsson/Kristina Franzén, Kungälvs
kommun
 Mikael Asplund, Lilla Edets kommun
 Johan Bengtsson, Trollhättans Stad
 Bo Svärd, Naturskyddsföreningen i Göteborg
 Jan Mattsson, GRYAAB
 Göran Andersson, Eka Chemicals AB, Bohus
 Eleonore Marcusson, LRF
 Hilde Björgaas, Göteborg Vatten
 Tomas Rahm, Södra skogsägarna
 Stig Samuelsson, Södra skogsägarna
 Niklas Wengström, Sportfiskarna
 Åsa Wilske, Göteborgs Hamn AB
 Monica Dahlberg, Göta älvs vattenvårdsförbund,
sekreterare
Nätverk.
Under 2012 meddelade Cecilia Svensson, Stena
Line att hon inte längre har möjlighet att vara
representant i vattenrådet

Redovisning av vattenrådets samverkansaktiviteter år 2012
Aktiviteter som vattenrådet anordnat

Datum

Plats

Möte med vattenrådet
Möte med vattenrådet
Möte med vattenrådet
Möte med vattenrådet
Möte med vattenrådet

2012-02-08
2012-03-28
2012-05-24
2012-09-04
2012-10-25

GR
GR
GR
GR
GR

Aktiviteter som vattenrådet deltagit i

Datum

Plats

Den 15 februari 2012 hölls ett möte för alla
boende inom Slumpåns/Lillåns ARO för att
informera och ha dialog om det projekt
vattenrådet driver i samarbete med
Länsstyrelsen. Vid mötet deltog
Länsstyrelsen, LRF, Vattenrådet och
Trollhättans stad

2012-02-15

Upphärad

Antal
deltagare
17
8
14
14
9

Antal från
VR som
deltagit
4

Att det vid vattenrådets möten träffas många olika parter med en bred anslutning av
organisationer ser vi som ett sätt att säkra inflytande och tillgång till kunskap i
vattenrådets arbete.
Delar av vattenrådet har fungerat som referensgrupp inom arbetet med att bilda
vattenskyddsområde för hela Göta älv

Redovisning av övrigt arbete med vattenförvaltning år 2012
Aktivitet
Datum
Hemsida
Kontinuerlig uppdatering
I december 2010 ansökte Länsstyrelsen i Västra Götaland Pågående
om bidrag från Vattenmyndigheten för ett projekt med
syfte att ta fram ett åtgärdsprogram för att minska
näringsbelastningen i Slumpån/Lillån. Vidare ska
sambandet mellan fosfor och mikrobiologi analyseras. I
detta projekt ingår Göta älvs vattenråd som en viktig part
för att ta fram provtagningsprogram och anordna möten
med markägarna i avrinningsområdet. Bidrag på 349 000
kronor beviljades 2010-12-21.
Detta projekt har även pågått under 2012
I december 2012 fick vattenrådet ”Arbetsprogram med
2012-2013

tidtabell och översikt av väsentliga frågor i Västerhavets
vattendistrikt” på samråd. Vattenrådet avser att lämna sina
synpunkter i ett gemensamt yttrande.
Vatten fick på ett möte information från SGI kring
2012-05-24
resultaten av skredriskkarteringen för Göta älv dalen
Under 2012 ansökte vattenrådet om medel från
2012-09-04
Vattenmyndigheten fär att kunna göra en
kunskapssammanställning för Göta älvs kustvatten.
Vattenrådet fick avslag på ansökan.
Tomas Persson informerade vattenrådet om två metoder
2012-09-04
för vattenrening som han arbetar med. Den ena är
Phosflock där man binder fosfor genom att tillsätta
flygaska i konstruerade dammar i vattendrag. Den andra
kallas MiraCarbon. Där används mycket tunna kolfibrer
(7 µm) för näringsreduktion. Dessa ger mycket stora ytor
(0,5 m2/g) som fungerar som habitat för bakterier,
mikroorganismer och påväxtalger. Ev skulle tekniken gå
att använda på försök inom projektet vid Slumpån/Lillån.
Att det vid vattenrådets möten träffas många olika parter med en bred anslutning av
organisationer ser vi som ett sätt att säkra inflytande och tillgång till kunskap i
vattenrådets arbete.
Delar av vattenrådet har fungerat som referensgrupp inom arbetet med att bilda
vattenskyddsområde för hela Göta älv

Ekonomisk redovisning år2012
Intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag från Vattenmyndigheten
Övrigt
(Gör fler rader om ni vill specificera mera)
Utgifter
Ersättning till styrelsemedlemmar per möte
Administration
Konferenskostnader
Informationsmöte Upphärad 2012-02-15
(Gör fler rader om ni vill specificera mera)

Kr
80 000 kr

37 000 kr
7 000 kr
1 000 kr

35 000 kr
Utfall år 2012
Här kan ni lägga till information om vattenrådets ekonomiska situation som ni anser
är relevant för att förstå den ekonomiska redovisningen.

Planerade aktiviteter för samverkan under år 2013
Uppföljande möte för de boende inom Slumpåns/Lillåns ARO för att
presentera resultaten från projektet som nämns ovan. Beräknas ske hösten
2013. Finansieras genom Vattenmyndighetens bidrag till vattenrådet.
Förs en diskussion om hur vattenrådet ska arbeta med kustvattenfrågorna
efter att vi fick avslag på ansökan om medel för kunskapssammanställning.
Den hade varit ett viktigt verktyg i det fortsatta arbetet.

Övriga planerade aktiviteter med vattenförvaltning under år 2013
Diskuteras att söka bidrag för återställning av mindre vattendrag gällande
vandringsvägar för fisk.
Vattenrådet diskuterar kontinuerligt vilka frågor man bör prioritera. Detta
görs inte alltid med en verksamhetsplan för hela året utan önskemål/förslag
till projekt att arbeta med föreslås av representanterna på vattenrådets
möten.
Besvara även följande fem frågor:
1) Vilken/vilka frågor är de viktigaste för vattenrådet att arbeta med
under året?
Övergödning och vandringshinder
Samråd med vattenmyndigheten kring underlagsdokument och
klassning
2) Vilka typer av projekt skulle ni vilja vara delaktiga i eller kanske
initiera?
Kunskapsinsamling och –spridning
Test av teknik för att minska näringsämnes belastning

3) Vad kan ni göra för att få en bättre representation och jämnare
köns- och åldersfördelning inom vattenrådet?
Köns och åldersfördelningen i vattenrådet är redan ganska jämn
4) På vilket sätt säkerställs att viktig information från t.ex.
vattenmyndigheten, länsstyrelsen eller andra sprids till alla
medlemmar?
Information som skickas tillvattenrådets sekreterare sprids via e-post
eller brev till vattenrådet.
5) Hur kan ni samarbeta med andra vattenrelaterade grupper (t.ex.
älvgrupper) så att gemensamma informations- och åtgärdsinsatser
kan göras?
De tre vattenråden inom Göta älvs ARO bidrar kontinuerligt till
varandra med kunskap. Även med Bohuskustens vattenråd sker
dialog då vi delar vissa geografiska områden.
På Vattenrådens dag träffas många vattenråd/vattenorganisationer
och utbyter erfarenheter

Frågor eller synpunkter på myndigheternas (länsstyrelsen och
vattenmyndigheten) roller i deras relation till vattenråden.
Det är olyckligt att Vattenmyndigheten har fått minskade anslag så att det
inte finns medel att söka för projekt som kan ha betydelse för samverkan
och vattenkvalitet inom vattenrådets verksamhetsområde.

Vattenrådet ansöker härmed om bidrag för fortsatt samverkansarbete
under år 2013

…………………………………………
Underskrift
Monica Dahlberg
Sekreterare:

