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Synpunkter från Mölndalsåns vattenråd gällande 

avgränsningssamråd för Natura 2000-område 

/naturreservat Risbohult inom förnyelseprojektet 

Stenkullen-Horred (Dnr 2019/786) 

Mölndalsåns vattenråd (se bilaga) verkar för att vattnet inom Mölndalsåns 

avrinningsområde uppnår och håller en god ekologisk och kemisk status enligt EU:s 

ramdirektiv för vatten. Vattenrådet vill därför framföra nedanstående synpunkter 

gällande rubricerat samråd.  

 

Mölndalsåns betydelse och värden 

Mölndalsån med dess avrinningsområde är av stor betydelse genom sitt läge och funktion 

i Göteborgsregionen. Avrinningsområdet och ån börjar i Bollebygds kommun, fortsätter 

genom Härryda och vidare till Mölndal och Göteborg där ån mynnar ut i Säveån och Göta 

älv. De ekologiska och friluftsmässiga värdena är mycket stora och ån passerar ett flertal 

mycket värdefulla naturområden som bl a Risbohult Natura 2000-område och 

Naturreservat. En stor del av avrinningsområdet ligger dessutom inom Härskogens 

riksintresse och Delsjöns friluftsområde. Dessutom är ån råvattentäkt då Rådasjön är 

vattentäkt för Mölndal och reservråvattentäkt för Göteborg.  

 

De ekologiska värdena är främst knutna till orörda åsträckor med varierad hydromorfologi, 

våtmarker, skogs- och vegetationsklädda sväm- och strandmiljöer, strandängar och 

sjömiljöer. Detta är en mångfald av miljöer som också ger förutsättningar för en rik 

mångfald av arter. Flera av arterna som förekommer inom området är dessutom särskilt 

skyddsvärda och är beroende av vattenmiljöernas kvalitet och närområdets ekologi och 

hydromorfologi. Bl a flodpärlmussla, öring och fladdermöss (Fladdermusinventering utförd 

av Härryda kommun 2012). 

 

Mölndalsåns vattenråds synpunkter 

Då Mölndalsån med Risbohult Natura 2000-område och Naturreservat är mycket 

värdefullt anser vattenrådet att Svenska kraftnät under rubricerat förnyelseprojekt bör ta 

stor hänsyn genom: 
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- Att det under kraftledningens driftstid tillåts få finnas träd och vegetation vid 

Mölndalsån. Det finns bl a flodpärlmussla och öring inom Risbohult Natura 2000-

område och Naturreservat och dessa arter missgynnas om träd och annan vegetation 

avverkas vid Mölndalsån. 

- Att man vid arbetets genomförande förvissar sig om att det inte blir slambildning som 

riskerar att komma ut i ån, direkt, via tillflöden eller på annat sätt. 

- Att man förvissar sig om att arbetet i övrigt påverkar ån med kantzoner och dess 

tillflöden så lite som möjligt, helst inte alls. (t.ex. vid dragningen av jordlinan). 

- Att man i förbyggande syfte vidtar åtgärder för att minimera risker för påverkan. 

- Att man håller fast vid sin avsikt i samrådsunderlaget, att använda jordfundament i 

betong istället för kreosotimpregnerade träslipers. 

 

Med tanke på alla värden som finns inom Risbohult och åns betydelse i stort hade det 

varit bättre om ledningen dragits utanför reservatet alternativt grävts ner. 

För Mölndalsåns vattenråd 

Stig Samuelsson  

Ordf.       / Monica Dahlberg  

         sekr. 
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Bilaga 
 

Representanter i Mölndalsåns vattenråd 
 

Kommun/Organisation Ledamöter Ersättare 

Bollebygds kommun Göran Eriksson (C) Sassi Wemmer (MP) 

 Isabell Fischer  Vakant 

Härryda kommun Bengt Johansson (M) Erik Lagerström (L) 

 Emma Nevander Linda Harald  

Mölndals stad Anders Enelund (M) v. ordf.  Elisabet Rex  

 Gun Kristiansson (S) Per Sundström 

Göteborgs Stad Daniel Augustsson (C) Satu Rekola (MP) 

 Inger Kjellberg,  

Kretslopp & vatten 

Lena Blom,  

Kretslopp & vatten 

Lerums kommun Robert Blomberg (C)  Erik Larsson (S)  

 Gunilla Rådman  Åsa Bergsten 

Mölndals Kvarnby Leif-Henrik Andersson  Thomas Ericsson 

Mölndalsåns fiskeråd Jack Olsson Torbjörn Löfgren  

Sportfiskarna Niklas Wengström Matilda Åkervall 

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) Lilian Samuelsson  Anders Olsson  

Södra Skogsägarna Stig Samuelsson, ordf.  Jan Johansson 

Naturskyddsföreningen Michael Nilsson Leif Lithander 

Göteborgsregionen (GR) / 

Göta älvs vattenvårdsförbund 

Monica Dahlberg, sekr. 

 

 

 

 

 


