
Rapportering av 2011 års verksamhet för Säveån 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. 

 

 

Vattenrådets namn 

 
Adress c/o Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 

Box 5073 (Gårdavägen 2) 

402 22 GÖTEBORG 

Organisationsnummer 857203-3861 

Plusgiro 524733-3 

Bankgiro 5342-3133 

 

Ev. hemsida www.vattenorganisationer.se/savean/  

Kontaktperson/er Catharina Pettersson, Alingsås kommun, ordf. 

Lotta Andersson, Partille kommun, vice ordf. 

Monica Dahlberg, GR, sekr 

Telefonnummer 0322-61 72 52 (Catharina) 

031-792 13 02 (Lotta) 

031-335 54 79, 070-585 54 79 (Monica) 

e-post catharina.pettersson@alingsas.se (ordf) 

lotta.andersson@partille.se (vice ordf) 

monica.dahlberg@grkom.se (sekr) 

 

Medlemmar  Borås stad 

Ledamot: My-Linda Lorentsson, Tel: 033-35 82 76 

Ersättare: Kjell Johansson 

 

Vårgårda kommun 

Ledamot: Ove Dahlgren, Tel: 0322-60 06 56 

Ersättare: Bengt Hilmersson 

 

Alingsås kommun 

Ledamot: Catharina Pettersson, ordf. Tel: 0322-61 72 52 

Ersättare: AnnaKarin Fridh, Tel: 0322-61 62 81 

 

Lerums kommun 

Ledamot: Åsa Bergsten, Tel: 0302-52 14 70 

Ersättare: Anna Engström, Tel: 0302-52 14 65 

 

Partille kommun 

Ledamot: Lotta Andersson, v. ordf. Tel: 031-792 13 02 

Ersättare: Isabella Helge 

 

Göteborgs Stad 

Ledamot: Hannes Nilsson, Miljöförvaltningen, Tel: 031-368 38 75 

Ledamot: Helena Engvall, Park och natur, Tel: 031-365 57 99 
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Naturskyddsföreningen 

Ledamot: Bo Nilsson, Tel: 0302-146 35 

Ersättare: Stefan Bydén, Tel: 070-672 20 80 

 

Fiskevårdområdesföreningar 

Ledamot: Mikael Jedenberg, Tel: 0302-303 53 

Ersättare: Leif Gustafson, Tel: 0302-128 98 

 

Sportfiskarna 

Ledamot: Niklas Wengström, Tel: 031-83 44 60 

Ersättare: Per-Erik Jacobsen, Tel: 031-83 44 60 

 

Industrierna  

Ledamot: Elisabet Stadler, SKF, Tel: 031-337 19 07 

 

Lantbrukarnas riksförbund 

Ledamot: Lennart Larsson, Tel:070-560 44 97 

Ersättare: Morgan Svensson, Tel: 070-832 69 83 

 

Södra skogsägarna 

Ledamot: Jonas Brandström, Tel: 070-833 03 51 

Ersättare: Bertil Svensson 

 

Vattenkraftsägare 

Ledamot: Jonas Larsson, Vattenfall, Tel: 070-556 12 86 

Ledamot: Anna Östlund, Vattenfall, Tel: 0520-881 65 

Ersättare: Lars Henriksson, mindre kraftverksägare 

 

Kansli: 

Göteborgsregionens kommunalförbund/Göta älvs vattenvårdsförbund 

Monica Dahlberg, sekr., Tel: 031-335 54 79 

 

Organisationsform av 

vattenrådet 

Nätverk 

 

Förändringar i 

vattenrådet under 

året 

Under 2011 fick vattenrådet ny ordförande och vice 

ordförande. (se ovan) 

 

 

Redovisning av vattenrådets samverkans- 

aktiviteter år 2011 

Aktivitet Datum Plats Antal 

deltagare 

Möte 2011-02-22 GR 12 

Möte 2011-05-03 Alingsås 13 

Möte 2011-06-21 GR 10 

Möte 2011-09-28 GR 14 

Möte 2011-12-07 GR 11 

    

Informationsmöte inför uppstart av projekt/ 

/utredning kring fosforfällor vid Anten 

2011-05-11 Sollebrunn Ca 25 

Informationsmöte kring resultaten av 

projekt/utredning om fosforfällor vid Anten 

2011-10-11 Sollebrunn Ca 30 

    

Vid vattenrådets möten träffas många olika parter som har intresse av vattenfrågorna i 

Säveån 

 



Vid informationsmötena i Sollebrunn bjöds markägare i området in för att de ska känna 

sig involverade i projektet och för att i förlängningen anlägga fosforfällor. Innan mötet i 

oktober hade förslag på utformning av anläggningar skickats ut till de markägare som 

berördes. De fick på mötet även information om vilka bidrag som finns möjlighet att 

söka för att anlägga fosforfällor.  

 

 

Redovisning av övrigt arbete med vattenförvaltning år 2011 

Aktivitet Datum 

Hemsida Kontinuerlig 

uppdatering 

Under året har en utredning genomförts för att hitta lämpliga 

lokaler för att anlägga fosforfällor i tillrinningsområdet norr om 

sjön Anten. Vattenrådet beviljades 157 500 kr i bidrag för detta från 

Vattenmyndigheten. Rapporten finns på vattenrådets hemsida 

www.vattenorganisationer.se/savean/  

 

Våren 2011 

Gemensamt nyhetsbrev till de boende vid Anten och Mjörn i 

samarbete med Anten-Mjörnkommittén. Nyhetsbrevet finns också 

utlagt på vattenrådets hemsida. 

Hösten 2011 

På hemsidan finns information om vattenrådet och dess möten och projekt samt 

möjliggör att för den som vill att lämna synpunkter och kontakta vattenrådets kansli och 

ledamöter.  

 

För utredningen om fosforfällor vid Anten är det viktigt att markägarna i området känner 

sig delaktiga då målet är att genom anläggande av fosforfällor minska tillförseln av 

fosfor till sjön. 

 

 

Visioner och planerade aktiviteter för samverkan under år 2012 

Diskussioner förs om att vattenrådet ska bidra med information vid den nya 

vandringsleden längs Säveån mellan Floda och Nääs.  

 

Vattendragsvandring utgående från Floda planeras för vattenrådets representanter under 

våren 2012. Även vattendragsvandringar för allmänheten har diskuterats. 

 

Den pågående inventeringen av övre Säveån (LONA-projekt), Vårgårda kommun, är 

tänkt att presenteras för vattenrådet under hösten. Detta inkluderar eventuellt ett 

studiebesök för vattenrådets representanter. 

 

 

Övriga planerade aktiviteter med vattenförvaltning under år 2012 

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. 
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Besvara även följande fem frågor: 

 

1) Vilket/vilka fokusområden är de viktigaste att uppmärksamma under året? 

 Övergödning 

 Vandringshinder 

 

2) På vilket sätt kan ni bidra till att uppmärksamma dessa fokus-områden och få 

igång en gemensam syn i avrinningsområdet? 

 Genom information till innevånare och berörda parter. 

 

3) Vilka åtgärdsprojekt kring dessa fokusområden skulle ni vilja vara delaktiga i 

eller kanske initiera? 

 Vattenrådet kan uppmuntra markägarna att anlägga fosforfällor i Antens 

avrinningsområde som en implementering av den utredning som gjordes 

2011. 

 I samband med remissvaret på bildande av naturreservatet Säveån-Hedefors 

påtalade vattenrådet att planerat omlöp med flera åtgärder kring Hedefors 

kraftverk i Säveåprojektets regi ses som en mycket viktig åtgärd i att stärka 

laxens och andra arters förutsättningar i Säveån. 

 Beroende på vad LONA-projektet i övre Säveån resulterar i, kan vattenrådet 

uppmuntra lämpliga aktiviteter. 

 

4) 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. 

 

5) Hur kan ni samarbeta med andra vattenrelaterade grupper (t.ex. älvgrupper) så 

att gemensamma informations- och åtgärdsinsatser kan göras?  

 Samarbete finns med Anten-Mjörnkommittén som också har representanter i 

vattenrådet. Flera andra vattenrelaterade grupper finns representerade i 

vattenrådet (se lista över medlemmarna) 

 

 

Frågor eller synpunkter på myndigheternas (länsstyrelsen och vattenmyndigheten) 

roller i deras relation till vattenråden.  

Kom gärna med förslag till förbättringar. 

 

 

 

 

Vattenrådet ansöker härmed om bidrag för fortsatt samverkansarbete 

under år 2012. 

 

 

………………………………………… 

Underskrift 

 

 

Catharina Pettersson 

Ordförande 


