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Kallelse  

Vattenrådet för Mölndalsåns avrinningsområde 

Enligt tidigare överenskommelse kallas Mölndalsåns vattenråd till möte. 

 

Tid: Onsdagen den 23 mars 2022 kl. 09:00-11:30  

Plats: Möte på GR med möjlighet att delta via Teams (länk nedan) 

............................................................................................................................ 

Anslut på din dator eller mobilapp  

Klicka här för att ansluta till mötet  

Eller ring in (endast ljud)  

+46 8 505 252 19,,801386830#   Telefonkonferens-ID: 801 386 830#  

............................................................................................................................ 

 

Förslag till dagordning för mötet 

1. Mötet öppnas 

2. Godkännande av dagordningen 

3. Föregående mötes anteckningar (Handling bifogas) 

4. Meddelanden. 

5. Information från inventering av flodpärlmussla i Härryda kommun – Sportfiskarna 

6. Fortsatt diskussion om kalkning inom Mölndalsåns ARO – Torbjörn Löfgren 

Mölndalsåns Fiskeråd anser att Vattenrådet måste fortsätta att driva frågan om den 

pågående återförsurningen i (delar av) avrinningsområdet. 

St Härsjön som exempel, fallande alkanitet, kraftiga surstötar vid större vattenflöden, 

försämring av ekologisk status för fisk från god 2014 till otillfredsställande 2020 är 

oroande. 

Fiskerådet vill att vattenrådet ska få insyn i och få möjlighet att ge synpunkter löpande 

under arbetet med den nya kalkningsplanen. 

Exempel på frågor vi bör ställa oss, och få svar på: 

- Hur ser HaV (och länsstyrelsen) på förbudet mot försämringar av ekologisk 

status? 

- Hur högt upp i avrinningsområden går gränsen för förbud mot försämringar? 

- Vad är ett ”friskt” avrinningsområde? 

- Hur ser de senaste mätresultaten ut och vad säger analysen av dessa? 

- Hur ser målområdena för kalkningen ut och hur är tanken bakom? 

- Hur påverkas kalkningsplanen av ovan? 

- Om arter hinner försvinna, vad betyder då det för fortsatta insatser? 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjM1OTg5ZjAtNzU2MC00NGY4LWFkMTMtY2NhMTYzYTI4YzE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b0b2c7c9-3976-4e33-a0ba-1af04c8baeff%22%2c%22Oid%22%3a%224b56ca86-b254-4b25-a652-b25a20694727%22%7d
tel:+46850525219,,801386830# 
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7. Från förbättringsbehov i VISS till konkreta åtgärder med avsedd effekt – Josefine 

Evertsson, Miljöförvaltningen i Göteborg 

8. Diskussion med input till regleringsmodell för Mölndalsån 

9. Vattenrådets kommunala finansiering klar, hur ska den nu användas för bästa nytta?  

- Åtgärdssamordnare; inriktning, omfattning, ansökan 

- Angelägna projekt att arbeta med 

10. Remiss: Mölndals översiktsplan (Handlingar se länk, svar senast 3 april) 

11. Remiss: Fiskväg vid Västra Nedsjöns dämme (Handlingar bifogas, svar senast 7 april) 

12. Remiss: Järnväg Göteborg-Borås, två parallella  

- Granskningsremiss (Missiv bifogas, svar senast 29 april) 

- Beredningsremiss (Missiv bifogas, svar senast 3 maj) 

13. Rapportering från vattenrådets pågående projekt, vad har hänt sedan sist? 

- Politikerutbildning: 

o Tidplan för kommunerna 

- Möten med ledande tjänstepersoner i kommunerna, PPT 

o Tidplan (när presentationerna för politikerna är klara) 

- Rapport från vattenrådets övriga pågående projekt:  

o Inventering av vandringshinder (Niklas W) 

o Skyltprojektet (Michael N, Emma N, Elisabet R, Josefin E & Monica D) 

14. Övriga planerade aktiviteter/projekt för vattenrådet inkl. idébank för framtiden 

- Besök vid Forsåker samt lokal för möte (Gun K) 

- Besök vid Stensjö dämme, kan kanske kombineras med besöket vid Forsåker 

(ovan) och vattenrådsmöte på Mölndals museum. 

- Vandring längs Mölndalsån nära GR, kan om möjligt (Corona) kombineras med 

möte på GR 

15. Val av ny ordförande för Mölndalsåns vattenråd 

16. Hemsidan www.vattenradivast.se/molndalsans-vattenrad (Stående punkt) 

- Finns synpunkter/förslag till ändringar/kompletteringar? 

17. Bordet runt - Information och reflektion från vattenrådets representanter om vad 

som är på gång i de olika kommunerna/organisationerna som berör Mölndalsåns 

ARO (Stående punkt, i mån av tid) 

18. Övriga frågor  

19. Nästa möte  

 

Frågor man vill ta upp på nästkommande möte meddelas kansliet senast två 

veckor före. 

Med vänliga hälsningar 

 

Monica Dahlberg, sekr 

https://www.molndal.se/startsida/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering---molndal-vaxer/oversiktsplanering/forslag-till-ny-oversiktsplan.html
https://www.trafikverket.se/goteborg-boras
http://www.vattenradivast.se/molndalsans-vattenrad

