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Anteckningar från möte med Säveåns vattenråd  

på Göteborgsregionen (GR) och via Skype den 11 september 2020 

Närvarande Säveåns vattenråd: 

Robert Blomberg (C), Lerums kommun, ordf.  

Jenny Leonardsson, Alingsås kommun 

Stefan Börjesjö, Alingås Energi AB 

Karl-Eric Nilsson (C), Borås kommun 

Stefan Medin (M), Borås kommun 

Josefine Evertsson, Göteborgs stad 

Olle Adolfsson (S), Lerums kommun 

Gunilla Rådman, Lerums kommun 

Stefan Bydén, Naturskyddsföreningen 

Karin Lindblad Johansson, Partille kommun 

Angelica Lindström, Industrirepresentant 

Emelie Möllersten, Länsstyrelsen VG, kontaktperson, vik. 

Monica Dahlberg, Göteborgsregionen (GR), sekr. 

Robert Gladh, Göteborgsregionen (GR), åtgärdssamordnare 

 

1. Föregående mötes anteckningar 

Under förra mötet berättades att Karl-Eric Nilsson (ordf. miljönämnden Borås) utsetts till ny 

representant för Borås kommun. Karl-Eric närvarade på mötet och välkomnades därmed. 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordning godkändes med ett tillägg. Punkt 11 tillkom. Robert B efterlyste även en punkt 

med diskussion kopplat till Vråssereds deponi. Josefine E skulle fördjupa sig i frågan och 

återkomma nästa möte. 

3. Meddelanden  

Inga meddelanden lämnades. 

4. Rapport från arbetet i GÄVVF 

Göteborgs stad har utsett ny styrelseordförande, Ida Fossenstrand (M). Hon är nu även 

ordförande i Göta älvs vattenråd 

Arbetet med översyn av stadgar och policy för att tydliggöra vattenrådens roll gentemot 

vattenvårdsförbundet har kommit igång. Robert B och Stig Samuelsson (Ordf. Mölndalsåns 

vattenråd) kommer att delta i en arbetsgrupp för detta.  
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Vidare föreslogs båda två inkluderas i GÄVVF:s arbetsutskott (AU), vilket kommer att 

behandlas under GÄVVF:s kommande styrelsemöte. Detta ger Robert B möjligheten att ta med 

frågor från vattenrådet till GÄVVF. Möjligheten att delegera närvaro i AU lyftes som viktigt av 

Robert B.  

5. Införande av data i GR:s nya kartverktyg 

GR:s håller på att ta fram ett nytt kartverktyg och har ställt frågan till om det finns data 

vattenrådet skulle vilja rapportera in. Robert G lyfte möjligheterna att kartverktyget kan vara 

en kommunicera vandringshinder samt var åtgärder har gjorts. Gunilla R undrade om 

verktyget det kan kopplas till VISS. Robert G tar med frågan och ställer den till GR. Robert G 

ska också se över övrigt som kan rapporteras och återkommer nästa möte. 

6. Bordet runt – Information och reflektion från vattenrådets representanter om vad 

som är på gång i de olika kommunerna/organisationerna som berör Säveåns ARO 

(Stående punkt) 

Lerum: 

Gunilla R berättade att Lerum har haft konsult ute inom ramen för ett LONA-projekt. Ett till 

LONA-projekt kommer att inventera parklidesbeståndet längs Säveån. Våtmarksarbetet i Lerån 

och Lärjeån kommer förhoppningsvis starta till hösten – det har dock fördröjts lite på grund av 

att ytterligare geotekniska undersökningar krävdes. 

Robert B meddelade att kommunstyrelsen ska besluta om vattenstrategidokumentet som har 

varit ute på remiss. 

Olle tillade att Lerum håller på att anta en värdering av naturvårdsprogrammet. Detta kan i sin 

tur vara relevant för vattenvården. 

Göteborgs stad: 

Josefine E meddelade att det är mycket på gång i Göteborg. Det tas fram en ny översiktsplan 

och inom ramen för detta tar man fram en rapport om blågröna stråk för att fördjupa 

förståelsen för den blå-gröna strukturens betydelse i Göteborg. Den kommer att ge exempel 

på olika åtgärder som kan göras i vattendrag – i Säveån kan befintliga kantzoner göras mer 

funktionella medan man också kan återställa lekbottnar. Det här behöver göras tillsammans 

med anpassningen av vattenkraften för att minska flödesförändringar. 

Det arbetas också en del med exploateringsprojekt i Gamlestan och Kviberg. Kommer att ske 

en hel del förändringar där framöver. 

Det förekommer också arbete med att minska bräddningen till Kvibergsbäcken, ett biflöde till 

Säveån. Också en damm som utrivits under sommaren i samma bäck. Det tas även fram ett 

nytt åtgärdsprogram för god vattenstatus. Trafikverket har kopplats in för att de påverkar 

arbetet. Det påtalades ett behov att inkludera Trafikverket i vattenrådet också. 

Alingsås: 

Jenny L berättade att ekosystemanalysen är startad och ska pågå fram till årsskiftet. 

Ett antal detaljplaner på gång där det behöver göras erosionssäkrande åtgärder och det 

undersöks om det kan göras en områdeskartering. 

Det förbereds också för muddring i Säveån ut mot Mjörn. Det ska skickas in en anmälan om 

vattenverksamhet för att göra det på ett mindre område. 
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Jenny L berättade även att Mellbyån är ett återkommande tema. Det gjordes en dikesrensning 

där för två år sedan, men det som gjordes var att alla massor lades längs med ån och all 

vegetation togs bort. 

Stefan Bydén tillade att om man ska rensa diken var femte istället för var tionde och tar 

hälften/hälften. Det ger en slamfångstfunktion i den delen som inte är rensad. Ger bättre 

rensningskapacitet. Lite dyrare, men bättre för vattnet. 

Borås: 

Karl-Eric N: Berättade att det gjorts en del naturvårdsförbättringar omkring Säveån, bland 

annat vid Vänga mosse, men inget annat som specifikt kopplar till Säveån. Man arbetar mer 

med Viskan. 

Alingås Energi: 

Stefan Börjesjö berättade att vattennivån i Mjörn och flödet i Säveån är normalt. 

Länsstyrelsen: 

Emelie M: Den nya samrådsperioden för god vattenstatus håller på att förberedas. 

Samrådstiden blir 1/11-30/4. 

 

Ny LOVA-omgång med sista datum 1/12.  

 

Länsstyrelsen arbetar även med regionala miljömålsbedömningar –Emelie lät därför hälsa att 

om någon har någon åtgärd som gjorts det senaste året så får de gärna maila Emelie så att 

det kan lyftas i bedömningarna. 

Partille: 

Karin L berättade att arbetet med Jonseredsvägen kommer igång så snart ritningarna 

ankommit och granskats. 

Vidare meddelande Karin att man hittat solabborre i en liten damm i Sävedalen. Det finns 

inget in- eller utlopp där så man kan hoppas att det håller sig i den dammen. 

 

7. Valberedning för vice ordförande (Björn Albinsson) 

Under föregående möte erbjöd sig Björn A att ta fram tre kandidater till vice ordförande i 

vattenrådet.  De som Björn förde fram var Bertil Svensson (inte närvarande), Stefan Larsson 

(inte närvarande) samt Karin Lindblad (som tackade nej). Robert B tar kontakt med Bertil 

respektive Stefan för att undersöka intresset. Frågan bordlades därmed till nästkommande 

möte. 

8. Framtida informationsmöten för aktörer kring Säveåns avrinningsområde 

Vid föregående möte diskuterades möjligheterna att organisera informationsmöten för aktörer 

kring Säveåns avrinningsområde. Mötet fann att Mellbyån var ett bra alternativ för detta. 

Jenny L organiserar medan Robert och Monica tar fram en Doodle för att undersöka 

representanternas möjligheter att delta. 7-8 oktober diskuterades som möjliga datum. 

9. Uppdatering om aktiviteter/projekt för vattenrådet 2020/2021 

- Planering av fysiska åtgärder mot övergödning 2020: 

Robert G berättade att konsult håller på att upphandlas för att kunna projektera åtgärder. 
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- Förstudie för åtgärdande av vandringshinder 2020/2021: 

Robert G berättade att en LOVA-ansökan är inskickad för ett projekt för att 1) smalna av det 

geografiska området där vandringshinder finns och 2) undersöka vilka hinder som kan ge 

störst effekt per investerad krona. Denna har sedan mötet blivit beviljad. 

- Framtida projekt: 

Robert G efterlyste möjliga framtida projekt. Ekologiskt funktionella kantzoner nämndes som 

en möjlighet av Gunilla Rådman. Detta övergick i en diskussion kring dagvatten. 

Länsstyrelsens perspektiv på frågan efterlystes. Emelie M tar med frågan och återkommer på 

nästa möte. 

10. Hur hantera kommande möten med vattenrådet 

Mötet fann att framtida möten kommer att genomföras digitalt och då via Microsoft Teams. 

Monica och Robert ombesörjer den digitala övergången. De som inte kan närvara digitalt är 

välkomna till GR, men viktigt att i så fall meddela Monica eller Robert i god tid innan då det 

finns ett totalt maxantal för närvarande på GR:s konferensavdelning samt minskat maxantal 

som får vistas i de olika rummen. 

11.Vattendragsvandringar 

Robert G undersökte möjligheten att anordna vattendragsvandringar. Mötet fann att detta 

skulle vara möjligt och att detta skulle tas upp i vattenrådet igen till våren. 

12.Övriga frågor 

Inga övriga frågor tillkom. 

13.Nästa möte 

Nästa möte äger rum 6/11 digitalt via Teams eller på GR, för dem som anmält intresse av det 

till Monica (Max 8 pers). 


