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Anteckningar från möte med Göta älvs vattenråd  

(inkl. Göta älvs kustvatten) 

 
Tid: 13 maj 2022, kl. 09:00-11:30 

Plats: På Gryaab och via Teams 

 
Närvarande: 

Ida Fossenstrand  Göteborgs stad, ordf. 

Cecilia Press   Gryaab AB 

Johan Erlandsson  Miljöförvaltningen, Göteborg 

Bo Svärd    Naturskyddsföreningen i Göteborg 

Åke Niklasson   LRF 

Emanuel Nandorf  Kungälvs kommun 

Maria Lennartsson  Södra Skogsägarna 

Daniel Wendesten  Sportfiskarna (Inventering av vandringshinder) 

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 17 mars 2022 godkänns och läggs till handlingarna.  

4. Meddelanden 

• Vattenrådens dag hålls den 27-28 september (två halvdagar). 

Första dagen är i centrala Göteborg och fokus för dagen är finansiering.  

Dag två planeras som en fältdag och åker tåg eller bil till Stenkullens station, tar 

en promenad till närliggande Säveån där vi erbjuder guidade turer, föreläsningar 

och spännande omgivningar. 

• Stort grattis till Niklas Wengström som avlagt doktorsexamen! 
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• Vattenrådets årsrapport för 2021 är inskickad till Vattenmyndigheten och finns 

publicerad på vattenrådets hemsida 

• Ansökan om samverkansbidrag till vattenrådet för 2022 är inskickad till 

Vattenmyndigheten. De har flaggat för att bidraget kan bli halverat jämfört med 

tidigare år. Detta beror på att de i sin tur inte fått pengar för detta från 

regeringen via Hava- och vattenmyndigheten. 

 

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

vattenvårdsprojekt och åtgärdssamordnare. 

• Ragnar informerade om att regeringen avser att lämna beslut gällande prövningen 

av Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för 2021-2027 senast den 30 juni. 

• Vattenmyndigheten bjuder in till Nätverkscafé den 9 juni. Inbjuden är utsänd till 

vattenrådet. 

• Besked var lämnat att beslut om Vattenskyddsområdet för Vänersborgsvikens och 

Göta älvs vattentäkter skulle tas av Länsstyrelsen den 13 maj men det skedde 

istället den 16 maj.  

Pressmeddelande 

Beslut 

Mer info finns på: www.gavso.se  

5. Bordet runt 

LRF 

Inget nytt att rapportera. 

Miljöförvaltningen, Göteborg 

Väntar på regeringens prövning av Åtgärdsprogrammet 2021-2027. 

 

Har tagit fram rapporter för undersökning av bottenfauna och metaller i vattenmossa. 

Dessa publiceras på vattenrådets hemsida när Monica fått dem av Johan.  

Södra 

Har anlagt en ”Skogs- och vattenslinga” på Östads säteri i Alingsås. Flera är på gång. 

 

Ska rekrytera en vattenspecialist som bl a är tänkt att arbeta med återvätning av 

skogsmark. Skogsstyrelsen har avsatt 100 miljoner för återvätning. 

SNF 

Bosse informerar om att VRBK (Vattenrådet för Bohuskusten) har årsmöte den 3 juni, 

man kommer då att välja en ny ordförande. 

Kungälv 

Emanuel arbetar nu mest med dagvatten, vattenförsörjning och tillskottsvatten. 

Tar fram lokala åtgärdsprogram för god vattenstatus. 

Sportfiskarna 

Arbetar med många olika projekt, bl a inventerar men gäddyngel i Göta älv 

Gryaab 

Presentation som senare punkt på dagordningen 

https://www.mynewsdesk.com/se/laensstyrelsen-vaestra-goetalands-laen/pressreleases/nu-ska-framtidens-dricksvattenuttag-fraan-goeta-aelv-skyddas-3182984
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2377e2a18093e0c8ac25735/1652870092107/Beslut%20om%20vattenskyddsomr%C3%A5de%20f%C3%B6r%20V%C3%A4nersborgsviken%20och%20G%C3%B6ta%20%C3%A4lvs%20vattent%C3%A4kter.pdf
http://www.gavso.se/
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Ale 

Inget nytt att rapportera. 

Lst 

Inget nytt att rapportera. 

Trollhättan 

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

Kretslopp och vatten, Göteborg 

Inget nytt att rapportera. 

6. Åtgärdssamordnare inom Göta älvs ARO nedströms Vänern 

Ansökan inskickad 28 mars. Länsstyrelsen har i nuläget inte ännu tittat närmare på 

vattenrådets ansökan. De har under våren haft mycket att göra och har prioriterat 

ansökningar om fysiska åtgärder som ska genomföras i år. När det gäller åtgärdssamordning 

kommer de i första hand se till att pågående projekt säkras för fortsättning. Göta älv ses som 

ett viktigt område inom åtgärdsarbetet, men besked om ansökan kan dröja till i höst. 

7. Aktiviteter/projekt för vattenrådet  

• Projekt ”Kartläggning av fosfor” 

Slutrapporten är godkänd av Länsstyrelsen.  

Resultaten är tänkta att kunna vara ett underlag i det fortsatta åtgärdsarbetet. 

• 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” 

Daniel Wendesten från Sportfiskarna  informerade om projektet. Har fokuserat på 

vägövergångar. Budgeterat även för 2023 men blir nog klara under 2022. Har 

besökt ca 500 av 650. Bedömning läggs in i Karta/GIS-skikt som skickas till 

Länsstyrelsen, kommuner och vattenrådet. Resultaten kommer även att 

presenteras i en skriftlig rapport. 

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

vattenrådet att arbeta med frågan? 

Sportfiskarna har fått LOVA-medel för fortsatt inventering av våtmarker. 

Gällande återvätningsprojekt så kan Södra hjälpa till att hitta intresserade 

markägare på lämplig plats. Återvätning av våtmarker gynnar inte bara genom 

att minska risken för översvämningar utan minskar också utläckage av CO2 och 

ökar den biologiska mångfalden. 

• Finns förslag på nya projekt? 

Emanuel lyfte frågan om sanering av förorenade områden. Nu en sanering på 

gång i Älvängen. Frågan lyft bl a i och med skredsäkringsarbetet som leds av 

Delegationen för Göta älv. 

https://www.sgi.se/sv/om-sgi/vart-samhallsuppdrag/regeringsuppdrag/delegationen-for-gota-alv/
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8. 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. 

9. Övriga frågor 

Ida informerade om att hon blivit kontaktat av en organisation som heter ERGO: 

Näteverket för ett renare Göteborg. De städar bl a vid Kvillebäcken där mycket skräp 

hamnar i vattnet och undrar om vattenrådet kan hjälpa till på något sätt. De städar men 

har svårt att få avfallet hämtat. 

Viktigt påverka folks beteende för att motverka nerskräpning.  

Park och natur i Göteborgs stad som är ansvariga så de borde kontakta dem. 

10. Nästa sammanträde 

Nästa möte hålls den 9 september 2022, kl. 09:00-11:30 på GR  

 

 

Antecknat av: Monica Dahlberg, GR 

http://www.vattenradivast.se/gota-alvs-vattenrad/

