Rapportering av 2014 års verksamhet för Göta älvs vattenråd
Alla vattenråd med en överenskommelse med vattenmyndigheten ftir Västerhavet får ett årligt
ekonomiskt bidrag ftir att stödja vattenrådets arbete som samverkansorgan och lokalt organ ftir
vattenfrågor. Detta arbete skall innan den 1 april påftljande år rapporteras till
vattenmyndigheten.
OBS! - Ifylld rapporteringsmall skall skickas med e-post till
vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se, samt med en kopia
ansvarig låinsstyrelse ftir ert vattenråd.

Vattenrådets namn

till kontaktpersonen på

GOTA

Adress

c/o Göteborgsregionens kommunalftlrbund (GR)

Orqanisationsnummer

Box 5073
402 22 GÖTEBORG
8s7203-386r

Ev. hemsida
Kontaktperson
Telefonnummer
e-post

Monica Dahlberg, sekr
031-335 54 79,070-585 54 79
monica. dahlber@ erkom. se

Medlemmar

o Ann-Christine Andersson, Göteborgs Stad, ordf.
o Lena Blom, Kretslopp & vatten, Göteborgs stad
o Klara Eklund, Miljöforvaltningen, Göteborgs stad
o Jenny Toth, Miljöflorvaltningen, Göteborgs stad
. Björn Källström, Sjöfartsmuseet
o Maria Häbinette, VA, Kungälvs kommun
o Jenny Andersson, Miljö, Kungälvs kommun
. Mikael Asplund, Lilla Edets kommun
o Anna Jonsson, Trollhättan Energi AB
o Bo Svärd, Naturskyddsfilreningen i Göteborg
o Jan Mattsson, GRYAAB
o Evalotta Stolt, Akzo Nobel...AB, Bohus
. Åke Niklasson, LRF
. Hilde Björgaas, Kretslopp &vatten, Göteborgs stad
o Andreas Alvehus/Stig Samuelsson, Södra skogsägama
o Niklas Wengström, Sportfiskarna
o Björn Sigström, Göteborgs Hamn AB
o Ragnar Lagergren, Länsstyrelsen (kontaktperon)
o Monica Dahlberg, Göta älvs vattenvårdsforbund/GR, sekr

Organisationsform av
vattenrådet
Förändringar i
vattenrådet under
året

Nätverk.
Under året byttes representanten från LRF ut då Äke Niklasson
ersatte Eleonore Marcusson. Södra skogsägarnas representant
byttes ut fran Tomas Rahm till Andreas Alvehus.

Redovisning av vattenrådets samverkansaktiviteter â'r2014
Aktívíteter som vattenrådet anordnøt
Möte med vattenrådet.
Möte med vattenrådet
Möte med vattenrådet
Möte med vattenrådet
Informationsmöte om Vattenmyndighetens
samråd gemensamt anordnat av vattenråden
ftir Göta älv, Mölndalsån och Säveån
Aktíviteter som vøttenr,ådet dekagít í

Datum

Antal deltagare
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Plats
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GR
GR
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Miljöftirvalt
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Døtum

ningen
Göteborg
Plats

Antalfrån VR
som deltøgít

Vattenrådens dag
Inbjudan fran Säveans vattenråd att
medverka vid vattendragsvandring vid bäck
nåira Skallsjö kyrka i Floda. Föregicks av
information fran Södra Skogsägarna vid
Garveriet i Floda.
Riksmöte ftir vattenorganisationer

20t4-03-24
2014-06-0s

Göteborg
Floda
Garveri +
Bäck vid
Skallsjö

2014-09-
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a
J
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(sekr)

22123

Samrådsmöte Vattenmyndi gheten
2014-12-03
Göteborg
1 (sekr)
Att det vid vattenrådets möten träffas många olika parter med en bred anslutning av
organisationer ser vi som ett sätt att s?ikra inflytande och tillgång till kunskap i vattenrådets
arbete.

Delar av vattenrådet fungerar som referensgrupp inom arbetet med att bilda
vattenskyddsområde ftir hela Göta älv.

Redovisning av övrigt arbete med vattenfärvaltningfu2014
Aktívítet
Datum
Hemsida
Kontinuerligt
Ansökan till Länsstyrelsen tillsamman med Sportfiskarna
Handling hnns hos Sportfiskarna
och Göteborgsregionens kommunalftirbund ft)r utredning
av biotopkarterade vatten i Göteborgsregionen.
med 100 000 kr ftir ftirstudie i 14 vattendrag.
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återinplantering av musslor i Sollumsan, Slereboån och
Solbergsån.
Kontaktperson: Johan Andersson, Lst
Vattenrådet kommer att fungera som referensgrupp i
Beslutades 2014-12-08
LlFE-projekt gallande att ta fram handlingsplan +
åtgåirder ftir hotade arter i Göta älv.
Ansökan görs av Länsstyrelsen och Sportfiskama
Att det vid vattenrådets möten träffas många olika parter med en bred anslutning av
organisationer ser vi som ett sätt att såikra inflytande och tillgång till kunskap i vattenrådets
arbete.
Delar av vattenrådet fungerar som referensgrupp inom arbetet med att bilda
vattenskyddsområde fiir hela Göta älv.

Ekonomísk redovísníne,år 2014

Intdkter

Kr

Medlemsaveifter
Bidrae fran Vattenmyndigheten

80 000

Utsífter
Administration
Konferenskostnader
Infomöte Mili öftirvaltningen 20 I 4 -I I -20

39 059 kr
7 662kr
5 900 kr

Utfall2014

27 379

kr

Planerade aktiviteter füir samverkan under àr 2015
Vattenrådet kommer att llimna yttrande över Vattenmyndighetens samrådshandlingar. Svar
låimnas senast den 30 april2015.
Vattendragsvandring vid Slereboan 20 I 5 -06- I I

Ovriea planerade aktiviteter med vattenfÏirvaltning under år 2015
Vattenrådet diskuterar kontinuerligt vilka frågor man bör prioritera. Detta görs inte alltid med
en verksamhetsplan ftir hela året utan önskemåliftirslag till projekt att arbeta med foreslås av
representanterna på vattenrådets möten.

Besvara även fìiljande fem frågor:

1)

Vilken/vilkafrågor dr de vihigaste Jör vattenrådet att arbeta med under året?
Övergödning och konnektivitet
Samråd med Vattenmyndigheten kring perio den 201 5 -2021

2)

Vilka typer av projekt skulle ni vilja vara delaktiga i eller kanske initiera?

3)

Vad knn ni gora fÒr att

få

en brittre representation och jrimnare kÒns- och

il der srt)r delning inom v att enr åde

t

?

Köns och åldersftirdelningen i vattenrådet är redan ganska jämn

4)

5)

På vilket sätt srikerstdlls att viktig informationfrån t.ex. vattenmyndigheten,
ldnsstyrelsen eller andra sprids till alla medlemmar?
Information som skickas tillvattenrådets sekreterare sprids via e-post eller brev
vattenrådet.

till

Hur ksn ni samarbeta med andra vattenrelaterade grupper (t.ex. rilvgrupper) så att
gemensamma inþrmations- och ilgardsinsatser knn 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 åir olyckligt att Vattenmyndigheten har ffitt minskade anslag så att det inte finns medel att
söka ftir projekt som kan ha betydelse für samverkan och vattenkvalitet inom vattenrådets
verksamhetsområde. Även for att öka informationen till allm¿inheten om vattenfrågor åir det
önskvåirt med större anslag.

Vattenrådet ansöker härmed om bidrag fïir fortsatt samverkansarbete under år 2015

Underskrift
Ann-Christine Andersson
Ordftirande:

