Rapportering av 2015 års verksamhet för Göta älvs vattenråd (GVR)
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 15 april påföljande år rapporteras till
vattenmyndigheten.
OBS! – Ifylld rapporteringsmall skall skickas med e-post till
vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se, samt med en kopia till kontaktpersonen på
ansvarig länsstyrelse för ert vattenråd.
Vill vattenrådet ansöka om nytt årligt bidrag skall särskild ansökningsmall skickas ifylld med epost till vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se, samt med kopia till
kontaktpersonen på ansvarig länsstyrelse för ert vattenråd. Ifyllda mallar för rapportering och
bidragsansökan skickas med fördel samtidigt.

Vattenrådets namn
c/o Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
Box 5073 (Anders Personsgatan 8)
402 22 GÖTEBORG
Organisationsnummer 857203-3861
Adress

Ev. hemsida
Kontaktperson
Telefonnummer
e-post

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

Medlemmar

 Ronnie Ljungh, Göteborgs Stad, ordf.
 Lena Blom/Hilde Björgaas, Kretslopp & vatten, Göteborgs stad
 Jenny Toth/Klara Eklund, Miljöförvaltningen, Göteborgs stad
 Björn Källström, Sjöfartsmuseet
 Maria Hübinette, VA, Kungälvs kommun
 Jenny Andersson, Miljö, Kungälvs kommun
 Mikael Asplund, Lilla Edets kommun
 Julia Johansson, Trollhättan Energi AB
 Bo Svärd, Naturskyddsföreningen i Göteborg
 Jan Mattsson, GRYAAB
 Evalotta Stolt, Akzo Nobel Pulp and Performance…AB, Bohus
 Åke Niklasson, LRF
 Andreas Alvehus/Stig Samuelsson, Södra skogsägarna
 Niklas Wengström, Sportfiskarna
 Edvard Molitor/Björn Sigström, Göteborgs Hamn AB
 Ragnar Lagergren, Länsstyrelsen (kontaktperon)
 Monica Dahlberg, Göta älvs vattenvårdsförbund/GR, sekr.
Nätverk.

Organisationsform av
vattenrådet
Förändringar i
vattenrådet under
året

Under året byttes representanten Trollhättan Energi AB ut då Julia
Johansson ersatte Anna Jonsson.

Redovisning av vattenrådets samverkansaktiviteter år 2015
Aktiviteter som vattenrådet anordnat
Möte med vattenrådet.
Möte med vattenrådet
Möte med vattenrådet
Möte med vattenrådet
Vattendragsvandring vid Slereboån
anordnades dit allmänheten bjöds in liksom
övriga vattenråd inom Göta älvs ARO
(Säveån och Mölndalsån). Anordnades i
samarbete med Länsstyrelsen och
Sportfiskarna
Möte med vattenrådet
Studentbesök från GU för att informera om
vattenrådens och vattenvårdsförbundens
uppdrag och arbete
Möte med vattenrådet

Möte med vattenrådet för Bohuskusten
(VRBK). Möte för kontakt och möjlighet till
ökad samverkan mellan VRBK och GVR då
båda förbunden arbetar för
kustvattenförekomster på Bohuskusten.
Aktiviteter som vattenrådet deltagit i

Datum
2015-01-23
2015-02-25
2015-03-16
2015-04-16
2015-06-11
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GR
GR
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2015-09-24
2015-10-28

GR
GR

7
10

2015-11-04

GR

Inställt i
avvaktan på
besked från Lst
om sökt
projektbidrag
4

Datum

Plats

2015-11-02

Vattenrådens dag

Antal från VR
som deltagit
?

2015-03Göteborg
19/20
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 fungerar som referensgrupp inom arbetet med att bilda
vattenskyddsområde för hela Göta älv medan detta arbete pågår.

Redovisning av övrigt arbete med vattenförvaltning år 2015
Aktivitet
Datum
Hemsida
Kontinuerligt
Under vintern/våren 2014/2015 arbetade vattenrådet
Flera möten fram tills
mycket med att ta fram ett yttrande över
synpunkterna skulle vara
vattenmyndighetens samrådshandlingar.
inlämnade till
Vattenmyndigheten.
Ansökte under hösten 2015 om bidrag till projekt
Beslutades 2015-11-27, utbetalat
”Underlag för bedömning och prioritering av
2015-12-18 men projektet pågår
åtgärdsförslag genom samverkan inom Göta älvs
under 2016
kustvatten”.
Projektet beviljades bidrag om 130 000 kr.

Länsstyrelsen ansökte tillsammans med Göta älvs och
Säveåns vattenråd, Göta älvs vattenvårdsförbund samt
Göteborgs universitet om VÅGA-medel för
”Undersökning om förekomst av mikroskräp i Göta älv
och Säveån”. Projektet beviljades inte medel.
Vattenrådets representanter har arbetat mycket för att ta fram ett samrådsyttrande som alla i
vattenrådet kan stå bakom. 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.
Vid vattendragsvandringar som anordnas arbetar vattenrådet för att sprida kunskap/insikt om
hur viktigt det är att värna våra vatten.
Delar av vattenrådet fungerar som referensgrupp inom arbetet med att bilda
vattenskyddsområde för hela Göta älv. Arbetet samordnas av GR
Ekonomisk redovisning år 2015
Intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag från Vattenmyndigheten
Projektbidrag (Avser 2016)
Utgifter
Administration
Konferenskostnader
Vattendragsvandring Slereboån 2015-06-11
Bidrag till Lst för projekt återställning av
bottnar + utsättning av flodpärlmussla i
Sollumsån, Slereboån och Solbergsån
Utfall 2015
Eget kapital vid årsskiftet 2014/2015 var 265 kkr:
Eget kapital vid årsskiftet 2015/2016 var 391 kkr

Kr
92 000
130 000

56 394
14 181
558
25 000

125 867

