
 

 
MÖLNDALSÅNS VATTENRÅD 

 
c/o Göteborgsregionens kommunalförbund 

Besök Anders Personsgatan 8 | Post Box 5073, 402 22 Göteborg 
Tel 031-335 50 00 | Fax 031-335 51 17 

www.vattenradivast.se/molndalsans-vattenrad 

 

 

Anteckningar från möte med Mölndalsåns vattenråd på 

Mölndals stadsmuseum den 21 oktober 2022 
 

 

Närvarande:  Anders Enelund (M), Mölndals stad (ordf.) 

Bengt Johansson (M), Härryda kommun (v. ordf.) 

Sassi Wemmer (MP), Bollebygds kommun 

Inger Kjellberg, Kretslopp och vatten i Göteborg 

Leif-Henrik Andersson, Mölndals Kvarnby 

Torbjörn Löfgren, Mölndalsåns Fiskeråd 

Lilian Samuelsson, LRF 

Michael Nilsson, Naturskyddsföreningen Härryda 

Ragnar Lagergren, Kontaktperson Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Monica Dahlberg, GÄVVF/Göteborgsregionen (GR), sekr. 

Daniel Nyqvist, Projektledare Mölndals stad 

Rebecca Johansson, Praktikant GR 

Mikaela Torell, Praktikant GR 

1. Mötet öppnas 

Ordförande Anders Enelund öppnar mötet. 

2. Godkännande av dagordningen 

Punkt om ”Åtgärdsprogram för Kålleredsbäcken” skjuts ännu en gång till nästa möte då 

Ann Rane inte kan delta på dagens möte. 

Dagordningen godkändes.  

3. Föregående mötes anteckningar 

Bengt påpekade att det finns ett stavfel i andra punkten under Ingers information vid 

”Bordet runt”, ordet ska vara salt och inte sal. Monica korrigerar detta och publicerar ny 

version av anteckningarna på hemsidan. 

Anteckningarna godkändes i och med det och läggs till handlingarna. 

4. Meddelanden 

• Göta älvs vattenråd har fått 5 524 000 kr i LOVA-medel för Åtgärdssamordnare  

t o m 2026 (4 år). Motsvarar 80% av heltidstjänst. Vattenrådets bidrag från 

kommunerna står för resterande 20%. Tjänsten kommer att besättas med 50% 

på GR och 50% som konsult. 
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• Projektet med vattendragsvandring under Västerhavsveckan är slutrapporterat till 

VGR som bidrar med 50% av kostnaden. 

• Ragnar informerar om att det finns risk för att samverkansbidragen till 

vattenråden uteblir fr o m 2023. Vattenmyndigheten (VM) har dock ansökt om 

fortsatt finansiering hos Havs- och vattenmyndigheten (HaV), så det är inte helt 

uteslutet att det kommer något.  

• Ragnar informerade också om att elfiskeresultaten från Risbohult ser bättre ut 

2022 än2021, var lika bra som 2019. Rapport kommer i februari 2023. 

• På Vattenmyndighetens hemsida finns en ”Sammanställning av synpunkter från 

samråd 2020-2021 – Västerhavets vattendistrikt”. 

I Bilaga 1 redovisas vilka aktörer som lämnat synpunkter och i Bilaga 2 vilka 

”Förändringar i åtgärder riktade till statliga och kommunala myndigheter” och hur 

de hanterats redovisat per åtgärd. 

• Länsstyrelsen arbetar nu med analysfasen för Mölndalsån inom NAP. Den nya 

regeringen har i Tidöavtalet angett att arbetet med omprövningen av 

miljötillstånd för vattenkraften ska pausas, men Länsstyrelserna har inte fått 

några instruktioner kopplat till det än och arbetar därför på enligt plan.  

5. Vattenrådets ekonomi 

Bakgrund: 

- 2008-2017: Samverkansbidrag på 40 000 kr/år + ersättning för överskridande 

kostnad från kommunerna med 5-10 tkr/kommun och år  

- 2018-2021: Har under medverkan i Water Co Governance fått totalt 70 000 kr/år  

+ ersättning för överskridande kostnader från kommunerna med 5-10 tkr/kommun och 

år  

- 2022: Samverkansbidrag sökt 40 000 kr har fått 27 200 + 350 000 kr från 

kommunerna (delvis tänkt som delfinansiering till åtgärdssamordnare)  

- Fr o m 2023: Troligen 0 kr i samverkansbidrag + 350 000 kr från kommunerna? 

(delvis tänkt som delfinansiering till åtgärdssamordnare)  

Pengarna som betalades in till vattenrådet från kommunerna (de 350 000 kr) under 2022 

var tänkta som delfinansiering för åtgärdssamordnare inom Mölndalsåns ARO.  

Då vattenrådet fick avslag på ansökan om LOVA-medel för åtgärdssamordnare kommer i 

alla fall inte pengarna användas till detta under 2022 eller början av 2023.  

Detta föranleder frågan om pengarna behöver betalas tillbaka till kommunerna, eller om 

vattenrådet kan behålla dem för att finansiera vattenrådets verksamhet under i alla fall 

2022 och 2023, då samverkansbidraget sänkts (2022) eller kanske helt uteblir (2023). 

De flesta av de närvarande kommunrepresentanter tror detta är möjligt men tar med sig 

frågan hem till sina respektive kommuner. Dock förordar de att kommunerna inte betalar 

tillkommande bidrag till vattenrådet för 2023 förrän man vet om man får LOVA-medel till 

åtgärdssamordnare. 

Föreslogs att vattenrådet ändå kan ha en åtgärdssamordnare men i begränsad omfattning, 

som de 350 000 kr/år räcker till, men det fick inte gehör hos ovanstående kommuner. 

https://www.vattenmyndigheterna.se/download/18.59a84a0f17dc2b0e01171d96/1643965704392/Samr%C3%A5dssammanst%C3%A4llning%202021_VHVD.pdf
https://www.vattenmyndigheterna.se/download/18.59a84a0f17dc2b0e01171d96/1643965704392/Samr%C3%A5dssammanst%C3%A4llning%202021_VHVD.pdf
https://www.vattenmyndigheterna.se/download/18.59a84a0f17dc2b0e01171d97/1643965717565/Bilagor%20till%20samr%C3%A5dssammanst%C3%A4llning_VHVD.pdf
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Säveåns vattenråd hade en sådan lösning under några år med åtgärdssamordnare på 20% 

innan de ansökte och fick LOVA-medel för åtgärdssamordnare på 100%. 

Till första mötet 2023 tar kansliet fram ett förslag till budget för 2023 som visar hur 

återstående kommunbidrag från 2022 ska nyttjas under 2023.  

6. Ansökan om LOVA-medel till Åtgärdssamordnare för Mölndalsåns 

avrinningsområde – avslag för 2022 – Hur går vi vidare? 

Vattenrådet fick i höst avslag på sin ansökan om LOVA-medel till åtgärdssamordnare för  

2022-2026, då de medlen har fokus på övergödning, och det inte finns så stora 

övergödningsproblem inom Mölndalsåns ARO.  

Det verkar tyvärr inte som att fokus för LOVA-medel för ”Stärkande av lokalt 

åtgärdsarbete genom samordning” kommer att få ett bredare fokus än på övergödning 

under 2023. Länsstyrelsen vet inte heller hur mycket medel de kommer att fa att kunna 

dela ut till olika projekt.  

Föreslogs att om bidragande kommuner godkänner fortsatt årlig utbetalning, skulle 

vattenrådet kunna använda dessa till åtgärdssamordning i mindre omfattning och med 

annat fokus än övergödning, t ex återvätning eller borttagande av mindre 

vandringshinder. För återvätning av skogsmark kan pengar sökas från Skogsstyrelsen 

och för borttagande av vandringshinder kan fiskevårdsmedel sökas från Länsstyrelsen. 

Får vattenrådet besked om att man kan få medel för åtgärdssamordning inom ett 

bredare åtgärdsområde än just övergödning kommer vattenrådet att skicka in en ny 

ansökan men inte annars.  

7. 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) 

Göteborg 

Josefin, Miljöförvaltningen (ej med på mötet) informerar via Inger om att: 

• Det finns en samrådshandling gällande Trafikkontorets kommande tillståndsansökan 

för kantzonsåtgärder längs Sofierogatan samt miljöförvaltningens yttrande (Bifogas 

med anteckningarna). 

• Åtgärdsplan för god vattenstatus ska upp för beslut till miljö- och klimatnämnden i 

november och därefter vidare till KS och KF troligtvis i början på nästa år.  

• Under nästa år kommer MF att arbeta med att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram 

för Göteborgs Stads vattenförekomster i Mölndalsåns åtgärdsområde. Det 

innefattar vattenförekomsterna Fattighusån, Gullbergsån, Mölndalsån (Ullevi-

Liseberg), Mölndalsån (Liseberg-Kålleredsbäcken), Delsjöbäcken, Bäck mellan 

Delsjöarna samt Stora och Lilla Delsjön och Härlanda tjärn. Detta åtgärdsprogram 

behöver synkas ihop med berörda kommuner i avrinningsområdet (framförallt Mölndal 

som vi delar en av vattenförekomsterna med) samt vattenrådet förstås och vi planerar 

att försöka skapa en liten mellankommunal arbetsgrupp och hoppas förstås på att 

Länsstyrelsen ska ha möjlighet att delta eftersom det kommer att innefatta 

mellankommunal åtgärdsplanering. 

 



MÖLNDALSÅNS VATTENRÅD 

4 

Sportfiskarna (via mail från Niklas)  

• Inventering av vandringshinder i Mölndalsån, projektet är färdigt och Daniel har 

skickat ut info till kommunerna som deltagit. Han kommer och presenterar projektet 

när han är tillbaka från föräldraledighet. 

• Ragnar och Niklas har inte hunnit fundera något mer på vandringshinder, det är 

förmodligen bättre att vänta tills Daniel är tillbaka så kan vi bygga in hans inventering 

i resonemanget om vilka objekt som skall vara med. 

Mölndals kvarnby 

• Leif-Henrik informerar om att Mölndalsåsystemet vid mötestillfället har en fyllnadsgrad 

på endast 57%. Göteborg tar 1,5 m3/s ur Rådasjön varför man behöver tappa ur 

Nedsjöarna för att fylla på. Nivåer och flöde/tappning kan bevakas via molndalsan.se 

• Genomfördes ett provfiske i Ö Nedsjön i augusti där man hittade tre rödingar. Dessa 

har sparats för att kunna göra DNA-analys. 

• Sweco har i uppdrag att utreda hur den hydrologiska regimen skulle vara om inte 

dämmet vid Hindås fanns.  

• Fiskväg vid Hindås utreds av Norconsult 

Mölndalsåns fiskeråd 

• Fiskerådets ordf. Rolf (Jägarn) Johansson gick tyvärr bort i höstas. 

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

o Skyltprojekt (Michael Nilsson (SNF), Emma Nevander (Härryda), Michael Slätt 

(Mölndals), Josefine Evertsson (Göteborg) & Monica Dahlberg (GR)).  

Arbetsgruppen bör träffas snart. Monica tar fram en Doodle för att hitta mötestid. 

o Inventering av vandringshinder – vägtrummor  

Rapport kommer när projektledaren Daniel Wendesten är åter från 

föräldraledighet. 

o Politikerutbildning (Michael, Emma, Torbjörn & Niklas) 

- Tidplan för kommunerna: 

Rimligt att de utförs i mars/april 2023 för att få med nya politiker. Kanske 

även ordna lokala vattendragsvandringar alt. bussresa för politiker till våren. 

När vi vet vilka som efter valet blir kommunernas politiska representanter, får de 

i uppdrag att boka in tider. 

o Möten med tjänstepersoner (Michael, Emma, Torbjörn & Niklas) 

Avvaktar med att boka in träffas med kommunernas tjänstepersoner tills efter vi 

har träffat politikerna (2023). 

9. Övriga planerade aktiviteter/projekt för vattenrådet inkl. idébank för 

framtiden. 

- Titta på nya fiskvägen vid Hindås när den är klar. 

- Besöka mindre vandringshinder (ej Härsjön där vi redan varit), för att titta på 

lösningar. Finns säkert några lämpliga listade i nulägesbeskrivningen som 

Länsstyrelsen tagit fram. Ragnar (och Niklas) tar fram förslag, när Daniel 

Wendestens rapport från inventeringen är klar. 

https://molndalsan.se/
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- Besöka våtmarker. Kan göras samtidigt som besök vid vandringshinder. 

- Besök vid det nya vattenverket i Hindås, september 2023. 

• Nya förslag 

- De som kommer in som nya ledamöter i vattenrådet behöver få information 

om vattenrådets verksamhet 

- Niklas W har inkommit med ett förslag om att reduktionsfiska bort signal-

kräftorna i Risbohult reservatet. Vi har sett att kräftorna stressar och försöker 

äta flodpärlmusslorna i reservatet. Jag har pratat med förvaltaren Västkust-

stiftelsens nya naturvårdschef som tycker idén är bra. Jag inser att åtgärden 

lär ta tid men om man inte prövar så får man aldrig veta om det fungerar. 

Torbjörn trycker på vikten av att vattenrådet vid kommande möte avsätter tid för att 

diskutera vad vattenrådet ska arbeta med och hur, samt hur vattenrådet ser på 

utvecklingen inom avrinningsområdet. 

- Vattenrådet reagerar på saker som händer men arbetar inte aktivt åt det håll man 

vill. Vad har vi resurser till? Ett fortsatt bidrag från kommunerna skulle göra det 

möjligt att arbeta mer aktivt. 

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

Monica uppmanar att komma in med synpunkter och förslag till ny information att lägga 

upp på hemsidan, går bra att göra även mellan mötena om man kommer på något. 

11. Övriga frågor 

Inga övriga frågor togs upp. 

12. Nästa möte 

Nästa möte blir den 27 januari 2023 kl 09:30-12:00 på GR. 

13. Information om Stensjö dämme inkl studiebesök – Daniel Nyqvist, 

Projektledare Mölndals stad 

Daniel Nyqvist, projektledare från Mölndals stad, informerade om de olika projekt 

klimatanpassningsprojekt som redan utförts och som nu pågår i Mölndalsån.  

o Ståloppet mellan Rådasjön och Stensjön 

o Grevedämmet norra och södra inkl hävertledning 

o Stensjödämme 

o Prognosstyrt och samordnat styr- och regelsystem för hela Mölndalsåns vattensystem 

tillsammans med Härryda kommun och Göteborgs stad 

Daniels presentation bifogas med anteckningarna 

Vattenrådet avslutade med en vattendragsvandring längs Mölndalsån vid 

ombyggnationen av Grevedämmet och Stensjödämme. 

 

 

/Monica Dahlberg, sekr. 

file://///grfs01.gr.to/avd/Miljösam/10_Vattenråd/Vattenråd%20Mölndalsån/Ant%20Mölndalsåns%20VR/www.vattenradivast.se/molndalsans-vattenrad

