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Anteckningar från möte med Göta älvs vattenråd  

(inkl. Göta älvs kustvatten) 

 
Tid: 17 mars 2022, kl. 09:00-11:30 

Plats: Via Teams 

 
Närvarande: 

Ida Fossenstrand  Göteborgs stad, ordf. (var sjuk) 

Kristina Holm   Kretslopp och vatten, Göteborg 

Emanuel Nandorf  Kungälvs kommun 

Sofie Lindblom   Trollhättans stad, Miljö 

Åke Niklasson   LRF 

Cecilia Press   Gryaab AB 

Bo Svärd    Naturskyddsföreningen i Göteborg 

Ida Wendt    Ale kommun 

Niklas Wengström  Sportfiskarna 

Ragnar Lagergren  Länsstyrelsen Västra Götaland, Kontaktperson 

Monica Dahlberg   Göta älvs vattenvårdsförbund/Göteborgsregionen (GR), sekr. 

1. Mötet öppnas  

Ordf Ida Fossenstrand öppnar mötet. 

2. Godkännande av dagordning 

Vattenrådet godkänner dagordningen. 

3. Föregående mötes anteckningar 

Anteckningarna från mötet den 26 januari godkänns och läggs till handlingarna.  

4. Meddelanden 

• Vattenmyndigheten har informerat om att samverkansbidraget för 2022  

blir halverat för vattenråden jämfört med tidigare år. Detta beror på att  

de i sin tur inte fått några pengar för detta från regeringen via Havs- och 

vattenmyndigheten. 

 

Det har däremot avsatts mycket medel till LOVA-bidrag som kan sökas för olika 

projekt. 
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• Ragnar L informerade om att några vattenförekomster inom Göta älvs ARO 

kommer att få MKN med mindre strängt krav gällande näringsämnen. Det rör  

sig om Stallbackaån uppströms Hullsjön, Lerumsån och Björkeån. Om status är 

otillfredsställande sänks kravet till måttlig status (från god status), om den 

däremot är måttlig är det dock ingen förändring utan kravet är fortsatt god status. 

• Niklas W informerade om att Sportfiskarna har fått LOVA-bidrag till projekt för 

Flodpärlmusslor i Lärjeån. 

• Ingen nytt gällande regeringens prövning av Vattenmyndigheternas 

åtgärdsprogram (ÅP). 

5. Bordet runt 

Miljöförvaltningen, Göteborg 

Åtgärdsplanen för god vattenstatus i Göteborg försenad p g a överprövning av regeringen. 

LRF 

Inget nytt att rapportera. 

Gryaab 

Arbetar med en pilotanläggning inför nya krav. 

Har tagit fram rapport från mätningar av föroreningar i tillskottsvatten och tagit fram 

nyckeltal för hur förorenat vattnet är. Kan presentera resultaten vid nästa möte. 

SNF 

Inget nytt. 

Bosse informerar om att VRBK (Vattenrådet för Bohuskusten) hade möte 25/2 där det 

presenterades en rapport gällande projektet ”Båtplatser på land” 

Ale 

Inget nytt att rapportera. 

Lst 

Inget nytt att rapportera. 

Sportfiskarna 

Niklas informerade om att man försöker ska liv i projekt gällande återintroduktion av stör 

i Göta älv. Kanske finns den redan där, det vet man inte säkert. 

Planerar att detta i stort LIFE-projekt ”Atlantica” med fokus från källa till hav. Ansökan 

drivs av Skåne län men även Västra Götalands och Blekinge är tänkta att ingå.  

Bl a skulle nya fiskvägar i Lärjeån kunna ingå där. 

Trollhättan 

Har äntligen kommit igång med lantbrukstillsynen igen efter att den legat nere några år.  

Kretslopp och vatten, Göteborg 

Inget nytt att rapportera. 

Kungälv 

Emanuel Nandorf från VA-teknik är ny ordinarie representant i vattenrådet efter Maria 

Hübinette som börjat på RISE. 

En presentationsrunda gjordes och Emanuel hälsades välkommen till vattenrådet. 
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6. Vattenrådets finansiering 

Lägesrapport 

• Göteborg: 166 000 kr/år. Bidraget beviljat genom beslut i Miljö- och klimatnämnden. 

• Vänersborg: 19 000 kr/år. Bidraget beviljat genom beslut i Samhällsbyggnadsnämnden 

och KS 

• Trollhättan: 89 000 kr/år. Positivt beslut i Samhällsbyggnadsnämnden som 

rekommenderar KS att bevilja bidraget. Beslut klart i KS, pengar avsätts till vattenrådet. 

• Kungälv: 35 000 kr/år. Bidraget beviljat. Har nu formellt meddelat via Tekniska chefen att 

finansieringen vattenrådet efterfrågar ligger inom deras budget.  

• Ale: 61 000 kr/år. Bidrag beviljat av Samhällsbyggnadsnämnden den 16/2.  

• Lilla Edet: 50 000 kr/år. Bidraget beviljat genom beslut i KS. 

Bidraget kommer att faktureras kommunerna så fort vi fått faktureringsuppgifter från alla 

kommuner.  

7. Åtgärdssamordnare inom Göta älvs ARO nedströms Vänern – ansökan från 

Göta älvs vattenråd  

Det utsända förslaget gicks igenom och några kompletteringar föreslogs. Monica arbetar in 

dessa och skickar ut för synpunkter från vattenrådet via mail innan det sänds in till 

Länsstyrelsen. 

Ansökan skickades in den 28 mars. 

Påpekades att en viktig roll för en åtgärdssamordnare är att verka för en kunskapshöjning 

hos bl a beslutsfattare om varför det är så viktigt att arbeta med vattenvård och att det 

faktiskt lönar sig.  

8. Aktiviteter/projekt för vattenrådet  

• Projekt ”Kartläggning av fosfor” 

Synoptisk provtagning har utförts i 22 punkter i Stallbackaån och Lerumsån 2021, 

resultaten presenterades för vattenrådet på mötet i januari. 

Ragnar har tagit fram en skriftlig rapport utifrån resultaten som kan skickas med i 

slutrapporten.  

Slutrapporten skickades in den 28 mars.  

Projektet ska rapporteras till Länsstyrelsen senast 31/3.  

• Genomgång av framtagna underlag för Lärjeån, Bo Svärd 

Bosse fortsatte att gå igenom vad han kommit fram till hittills (presentationen 

bifogas anteckningarna). 

• Projekt ”Kartläggning av vandringshinder (vägtrummor) i biflöden till 

Göta älv” 

Inget nytt att rapportera. Niklas ber Daniel Wendesten komma med på nästa 

möte. 



GÖTA ÄLVS VATTENRÅD 
 

4 

• Projekt för inventering av våtmarker och återvätning, finns intresse hos 

vattenrådet att arbeta med frågan? 

Sportfiskarna har fått LOVA-medel för inventering av våtmarker i Svartedalen. 

Fick bra markägarkontakt från LRF i Ale vid vattenrådets besök i Risveden i 

september. Hoppas kunna komma framåt med åtgärder där.  

9. Hemsidan – synpunkter/förslag till ändringar/kompletteringar (Stående 

punkt)  

Monica uppmanar alla att titta igenom vattenrådets hemsida 

www.vattenradivast.se/gota-alvs-vattenrad/ och att kontinuerligt komma med 

synpunkter på justeringar, material att lägga upp m.m. 

• Förslag kom upp att länka till arbetet inom GÄVSO (vattenskyddsområdet för Göta älv och 

Vänersborgsviken). Monica ordnar det när beslutet hos Länsstyrelsen är klart då det 

kommer att innebära en del förändringar jämfört med det ursprungliga förslaget som gick 

in med ansökan. 

• Togs också upp att det vore bra med en tydlig karta över åtgärdsområdet för Göta älvs 

huvudfåra (inom Vattendirektivet). Ragnar tittar på om han kan få fram en bra sådan. 

10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor togs upp 

11. Nästa sammanträde 

Nästa möte hålls den 13 maj 2022, kl. 09:00-11:30 på Gryaab 

Norra Fågelrovägen 3 i Göteborg, Hitta dit 

 

 

 

Antecknat av: Monica Dahlberg, GR 

http://www.vattenradivast.se/gota-alvs-vattenrad/
https://www.gryaab.se/kontakt/hitta-hit/

