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Mölndalsåns vattenråds yttrande över  

”Nulägesbeskrivning över Mölndalsåns  

vattensystem - Regional samverkan inom  

prövningsgrupp: Mölndalsån 108_7”  

Dnr 531-15956-2022.  

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 väljer därför att framföra sina synpunkter vid 

rubricerat undersökningssamråd.  

Bakgrund 

Verksamhetsutövare, myndigheter, kommuner och intresseorganisationer bjuds in till 

denna samverkan och får möjlighet att komplettera samt lämna synpunkter på uppgifter 

som finns sammanställda i bifogad nulägesbeskrivning. 

Samverkansprocessen syftar till att ge verksamhetsutövarna de underlag som krävs för att 

ansöka om moderna miljövillkor för sina vattenanläggningar. 

Länsstyrelsen har med bidrag från verksamhetsutövare och berörda intressenter ställt 

samman ett utkast till nulägesbeskrivning för Mölndalsåns vattensystem, prövningsgrupp 

Mölndalsån 108_7. 

Syftet med nulägesbeskrivningen är att sammanställa befintlig kunskap och 

förutsättningar för aktuellt vattensystem. Nulägesbeskrivningen fokuserar främst på att 

redovisa redan känd information om vattenmiljö och effektiv tillgång till vattenkraftsel. 

Men även kulturmiljö och vattenförvaltning med miljökvalitetsnormer ingår i 

nulägesbeskrivningen. Det är verksamhetsutövaren som främst kan bidra med information 

om vattenkraftsel. 

Nulägesbeskrivningen innehåller inte några analyser av åtgärdsbehov eller förslag på 

miljöanpassningsåtgärder. Dessa delar av processen hanteras senare i samverkan. 

Vattenrådets yttrande 

Vattenrådet bedömer att nulägesbeskrivningen ger en i stort sett korrekt bild av 

Mölndalsåns vattensystem och det är skrivet och förklarat så att det är lätt att förstå.  
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Det står i inledningen att det till stora delar är en sammanställning av redan känd  

kunskap med vissa kompletteringar. Det är också angivet att det finns brister i 

kunskapsläget och har förslag på kompletterande utredningar, vilket är bra.  

Hulebäcken inte är nämnd som öringslokal. Undersökning av bestånd, föryngring  

och uppväxt bör utföras, särskilt viktigt när nu Haga by ska byggas. 

Inventering av andra arter av stormusslor än flodpärlmussla bör utföras, då det  

hänger ihop med fiskars behov av att vandra i systemet, vilket inte bara är kopplat  

till lekvandring utan även till andra migrationsbeteenden som inte beskrivs särskilt väl 

Vattenrådet saknar att man inte nämner förekomst av invasiva arter (tex sjögull i 

Arketjärn och Landvettersjön) vilka kan komma att kräva åtgärder för att hindra  

spridning. Man har också hittat en del andra främmande arter, tex sötvattenmaneten i 

Vällsjön, Invasiva arter har inte direkt med NAP att göra, men i en ”nulägesbeskrivning” 

av tillståndet i avrinningsområdet anser vattenrådet att det bör ingå. 

Det är bra att andra dämmen, icke naturliga vandringshinder, rensningar mm som 

negativt påverkar livsmiljön i avrinningsområdet, finns med i beskrivningen även om de 

inte har direkt koppling till NAP. 

Det är inte klarlagt att det nu definitiva vandringshindret vid Forsåker är naturligt då det 

finns gamla illustrationer som tyder på motsatsen.  

Att få en korrekt helhetsbild av Mölndalsåns vattensystem är mycket viktigt för kommande 

åtgärder och resultat. 

Vattenrådets roll 

Avslutningsvis framhålls att Mölndalsåns Vattenråd önskar bli delaktiga, helst i ett tidigt 

skede, i diskussioner om de planer som berör Mölndalsån. 

 

För Mölndalsåns vattenråd 

Anders Enelund 

Ordf.      / Monica Dahlberg  

        sekr. 
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Bilaga 
 

Representanter i Mölndalsåns vattenråd 

Kommun/Organisation Ledamöter Ersättare 

Bollebygds kommun Sassi Wemmer (MP) Oscar Sjöö (M) 

 Emelia Holmström  Vakant  

Härryda kommun Bengt Johansson (M) v. ordf. Erik Lagerström (L) 

 Emma Nevander (tjl.) Linda Harald  

Mölndals stad Anders Enelund (M) ordf.  Ann Rane  

 Gun Kristiansson (S) Lisa Lund 

Göteborgs Stad Emma Dolderer (C) Vakant (Pol.) 

 Inger Kjellberg,  

Kretslopp & vatten 

Lena Blom,  

Kretslopp & vatten 

Lerums kommun Robert Blomberg (C)  Jon Haraldsson (S)  

 Axel Lindqvist  Malin Ellegård 

Mölndals Kvarnby Leif-Henrik Andersson  Thomas Ericsson 

Mölndalsåns fiskeråd Jack Olsson Torbjörn Löfgren  

Sportfiskarna Niklas Wengström Vakant 

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) Lilian Samuelsson  Vakant  

Södra Skogsägarna Jonas Johansson.  Jan Johansson 

Naturskyddsföreningen Michael Nilsson Leif Lithander 

Göteborgsregionen (GR) / 

Göta älvs vattenvårdsförbund 

Monica Dahlberg, sekr. 

 

 

 
 

 


