
 

 
SÄVEÅNS 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/saveans-vattenrad 

Protokoll från möte med Säveåns vattenråd  
på Jernbruket i Floda den 17 juni 2022 

Närvarande ledamöter: 

Fredrik Bergman, Vårgårda kommun 

Björn Albinson (KD), Alingsås kommun 

 

Närvarande ersättare: 

Olle Adolfsson (S), Lerums kommun 

Stefan Larsson, Naturskyddsföreningen Lerum 

 

Övriga deltagare: 

Mikael Ljung, Länsstyrelsen Västra Götaland 

Magnus Kroon, Garveriet Floda 

Monica Dahlberg, Göteborgsregionen (GR), sekreterare 

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

Dagordning 

Då varken vattenrådets ordförande Robert Linder Blomberg eller vice ordförande Niklas 

Wengström kunde vara med på mötet utsågs Björn Albinson, Alingsås till ordförande för mötet. 

1. Föregående mötes protokoll (Handling bifogas) 

Vattenrådet beslutade 

att godkänna föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna. 

2. Godkännande av dagordningen 

Vattenrådet beslutade 

att godkänna dagordningen.  

3. Val av justerare 

Vattenrådet beslutade 

att utse Olle Adolfsson till att jämte mötets ordförande Björn Albinson justera protokollet. 

4. Meddelanden 

• Samverkansträffen om Säveån som Lerums kommun bjöd in till den 14 juni ställdes 

in p g a för få anmälda. De återkommer med ny tid efter sommaren. 
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• Vattenrådens dag hålls den 27-28 september 

Vattenrådens dag 2022 kommer att bjuda på två halvdagar. Första dagen hålls i 

centrala Göteborg och fokus för dagen är finansiering. Dag två planeras för en fältdag 

där vi ses vid Stenkullens station, tar en promenad till närliggande Säveån där får 

guidade turer, föreläsningar och spännande omgivningar.  

5. Presentationsrunda 

Deltagarna presenterar sig. 

6. Information om utveckling av Garveriområdet i Floda och tankar kring naturum, 

Magnus Kroon, Garveriet Floda 

Magnus Kroon ersatte Jonas Brandström som tyvärr fick förhinder. 

Det finns stora planer för området vid Garveriet i Floda. Området ligger nära Göteborg och 

Alingsås och erbjuder en trevlig miljö med närhet till naturen. Fokus för verksamheterna är 

mat och natur. En fin lördag/söndag är det ca 600 vandrare längs ån. Man vill kunna erbjuda 

mat efter säsong har även en fiskodling med Clarias (malfisk). 

Vid garveriet finns också The Tannery Club som är ett aktivitets/tränings center. 

KS i Lerum har sagt ja till en förstudie om en Science park (Campus) för mat bredvid 

garveriet. Tas upp i KF i augusti. Där kommer även finnas övernattningsmöjligheter. Man vill 

också gärna få ett Naturum där livet i Säveån kan lyftes fram. 

Kommer även att byggas bostäder inom området vilket var ett krav från kommunen för att 

genomföra sanering av miljögifter inom garveriområdet. Pengarna kommer i huvudsak från 

Naturvårdsverket som också ställt kravet. Kostnaden för saneringen ca 25 milj. 

7. Bordet runt - Information och reflektion från vattenrådets representanter om 

vad som är på gång i de olika kommunerna/organisationerna som berör Göta 

älvs ARO (Stående punkt) 

Vårgårda 

- Arbetet med vadringsstigen där Kyllingsån rinner ut i Säveån är försenat vilket gör att 

vi inte kommer att hinna besöka det vid mötet i september. 

- Åtgärdssamordnarna Anton och Melica (Stefan Bydén ersätter Sassi Wemmer) kommer 

tillsammans med Fredrik att besöka KS i Vårgårda den 22 juni för att informera om 

vattenrådet och åtgärdsplanerna (se punkt 8).  

Olle påpekade att de även borde besöka KS i övriga kommuner 

- Håller på att ta fram en VA-plan. 

- Utbildar berörda i förvaltningen om klimatanpassning där man använder sig av ett 

utbildningsmaterial som tagits fram av SMHI.  

Länsstyrelsen 

- Regeringen har beslutat att godkänna vattenmyndigheternas Åtgärdsprogram (ÅP) utan 

ändringar. 

- Det kommer att bli minskade bidrag till vattenråden från vattenmyndigheten 2022 och 

troligen försvinner de sedan helt fr o m 2023. 

https://garveriet.se/
https://thetanneryclub.com/omoss
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- Vattenrådens dag 27-28 september (se ovan under meddelanden). 

- Vattenförekomsterna revideras vilket medför att det tillkommer vattendrag. De med 

ARO på 0,5-1 km2 som tidigare varit preliminära blir nu riktiga vattenförekomster. 

- VISS görs om, ska vara klart 2023. Är nu låst för ändringar. 

- NAP arbetet kommer att fortsätta som tänkt nu när regeringen tagit beslut om ÅP. För 

Säveån är det 2028 som gäller. 

- Kommer att handla upp en fiskräknare till Jonsered eller Hedefors som kan filma fisken 

när den simmar förbi.  

SNF Lerum 

- Stefan informerade om att det varit problem med befintliga fiskräknare i Jonsered då 

det simmat förbi många fiskar i Hedefors som inte setts i Jonsered. Stefan nämnde 

också att man fått tillstånd att gå in och rensa gallren i Hedefors. 

- Låga vattennivåer, ”All time low”, i Mjörn. Kan bli problem i sommar. 

- Problem med regleringen. Incident i Solveden under påsken gjorde att man stoppade 

kraftverket och även stängde av i Floda för att hålla upp vattennivån i Sävelången. 

Flödesstoppet i Floda gav torra bottnar nedströms med mycket negativ påverkan på 

nykläckt laxyngel. Måste skärpas upp och ett gemensamt övervakningssystem liknande 

det som finns i Mölndalsån borde inrättas. Incidenten är polisanmäld och borde även 

vara ett ärende hos länsstyrelsen.  

- Problem med en hydraul-kolv i Hillefors gör att man måste reglera manuellt.  

- Finna ett regleringsföretag för Mjörn men det fungerar inte. Lerums Energi är 

ordförande där. 

- Har installerats en ny ålyngelledare vid Lerum energis kraftverk i Floda. För utvandring 

av blankål spiller man vatten så att de kan gå ut via luckorna. Tyvärr är det ändå 

många som förolyckas i kraftverket. 

- Ärende gällande dämmet vid Kolboryd nu hos MMD. Sjötröskeln utformad så att det blir 

tomt när det är lite vatten. Lerums kommun har köpt dämmet så det är nu deras 

ansvar.   

Lerum 

- Brist på dricksvatten i Gråbo-delen av Lerums kommun. Vill kunna lösa det genom att 

infiltrera vatten från Mjörn i grusgropen i Gråbo, men måste veta att vattnet räcker och 

att det går att rena tillräckligt. Investering för anläggning i Gråbo kan landa på 600 

miljoner kr. 

- Ny ÖP har passerat KS och ska upp i KF i augusti. Man är inte överens i politiken och 

kritik som har inkommit har inte inarbetats. Oppositionen kommer att lägga 

tilläggsförslag till KF. 

- Politiska diskussioner kring Säveån kopplat till klimatanpassning och Agenda 2030 som 

har hög prioritet.  

- Nyanlagd våtmark i Stenkullen för rening av vatten från jordbruksmark, ska besökas 

efter mötet. 

- Samverkansmötet om Säveån kopplat till Säveåöversikten som skulle hållits 14 juni 

inställt, se meddelanden.  
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- Ny politisk organisation med nämnder från 1 januari 2023.  

 

 

Alingsås 

- Bygger om Nolhaga avloppsreningsverk i Alingsås. Blir kvar på samma plats trots att 

det genererar mycket trafik genom Nolhaga park med dess fina miljö där Nolhagaviken 

dessutom är Natura-2000.  

Vore bättre koppla på Ryaverket som investerar 6-8 miljarder på att bygga ett Nya Rya 

som beräknas vara klart 2036.  

- Tar fram detaljplan för Mjörnstranden. Den tog från början inte så stor hänsyn till 

dagvatten men har förbättrats efter synpunkter som kommit in.  

- Generellt dåligt intresse politiskt för vattenfrågor i kommunen. Man har inte insett hur 

viktigt det är kopplat till både klimat och miljö. 

Fråga ställdes vem som är ny representant istället för Stefan Börjesjö som slutat. Monica fick 

kontaktuppgifter till Daniel Rand på Lerum Energi från Stefan och skickar kallelser och övriga 

handlingar till honom. Från början var Jonas Larsson från Vattenfall engagerad i vattenrådet 

och kom ofta på vattenrådets möten.  

8. Information från åtgärdssamordnarna 

Tyvärr hade ingen av åtgärdssamordnarna möjlighet att vara med på mötet. Sassi hade 

semester och Anton blev sjuk precis innan mötet. 

Monica informerade via en text från Anton: 

Senaste veckorna har Sassi och Anton jobbat främst internt, bl.a. tagit fram 

presentationsmallar, kommunikationsregister och sammanställt rapporterna om fokusområden 

(ligger på hemsidan). Sassi har också vandrat i ARO för att bekanta sig med området och kolla 

på våtmarker några vandringshinder. Sassi är på semester under juni och är tillbaka nästa 

månad. 

Anton arbetar också med att ta fram en ny LOVA-ansökan för att förlänga 

åtgärdssamordnartjänsten 2023-2025. LST meddelade efter dialog att de inte var helt säkra på 

om det gick att skicka in en ansökan under en annan ansökningsperiod än perioden man söker 

bidrag för, men uppmuntrade oss att skicka in ansökan ändå. 

Onsdag den 22 juni ska Anton, Stefan Bydén och Fredrik Bergman besöka Vårgårda KS för att 

marknadsföra och informera om åtgärdssamordnararbetet och vad det innebär. De tre gick 

under veckan igenom ett utkast och bollade tankar med varandra. I stort handlar 

presentationen kort om vattenrådet och vårt arbete, varför god vattenstatus är viktigt (och bör 

prioriteras), samt vad vi kan erbjuda de markägare som frivilligt vill anlägga våtmarker eller 

andra åtgärder. Har vattenrådet något särskilt de vill lyfta? 

9. Aktiviteter/projekt för vattenrådet - finns förslag på nya aktiviteter/projekt för 

vattenrådet? 

• Mikael tipsade om en rapport för en biotopkartering i Säveån samt ett antal biflöden 

som Sportfiskarna har genomför på uppdrag av Lerums kommun under 2021. Den 

kan fungera som ett bra underlag för åtgärder som kan genomföras, t ex återställa 

rensade åsträckor. En förstudie borde tas fram. Rapporten finns nu publicerad på 

vattenrådets hemsida.  
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• Olle tryckte på behovet av att informera politiken om vikten av att behålla träd vid 

vatten då de ger föda till organismerna i vattnet när löv faller ner. Politiken diskuterar 

ofta i termer av att man vill ha utsikt över en vattenspegel men åtgärdssamordnarna 

bör när de är ute i kommunerna visa på möjlighet att behålla träd men ändå rensa ut 

sly i vissa gläntor så att vattnet blir synligt. Viktigt att vegetation behålls i olika 

skikt/nivåer för att fåglar och insekter ska trivas.  

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

- Finns synpunkter/förslag till ändringar/kompletteringar? 

Åtgärdssamordning har nu en egen flik med en underrubrik kopplat till åtgärdsarbetet.  

Bra om det läggs in information och bilder från aktiviteter kontinuerligt så att sidan 

uppdateras. 

Tipsades om att lägga in en länk på hemsidan till fiskräknarna i Säveån som presenteras via 

fiskdata.se .Finns räknare vid Jonsered nedre (placerad i fiskvägen vid kraftstationens utlopp) 

och Jonsered övre (placerad i fiskvägen vid torrfåran) samt vid Hedefors.   

11. Övriga frågor 

Inga övriga frågor togs upp. 

12. Nästa möte  

• 16 eller 30 september kl. 9-12 (bestäms via Doodle) på Göteborgsregionen (GR), Anders 

Personsgatan 8 i Göteborg.  

 

Mötet avslutades med besök vid kraftverket i Floda för att titta på en nyinstallerad 

ålyngelledare och för att diskutera möjliga lösningen på fiskväg som ska kunna få vandrande 

fisk vidare upp i Säveån. Efter det besöktes en nyanlagd våtmark i Stenkullen. 

 

 

Antecknat av: 

Monica Dahlberg  

 

 

 

http://www.vattenradivast.se/saveans-vattenrad
https://vattenradivast.se/saveans-vattenrad/atgardssamordning.html
https://fiskdata.se/raknare/index.php
https://fiskdata.se/raknare/live/live.php?locationId=112
https://fiskdata.se/raknare/live/live.php?locationId=8
https://fiskdata.se/raknare/live/live.php?locationId=7


Monica Dahlberg

Från: Björn Albinson <bjorn.albinson@ri.se>
Skickat: den 23 juni 2022 14:50
Till: Olle Adolfsson
Kopia: Monica Dahlberg; Björn Albinsson
Ämne: Re: Protokoll från möte med Säveåns vattenråd 17 juni för justering

Hej på Er!  
Det ser helt OK ut med Olles ändringar. 
Hälsar 
Björn Albinson 

Skickat från min iPhone 
 
 

22 juni 2022 kl. 19:01 skrev Olle Adolfsson <olle.adolfsson@lerum.se>: 

  

OK 
Olle Adolfsson 
  

Från: Monica Dahlberg <Monica.Dahlberg@goteborgsregionen.se>  
Skickat: den 22 juni 2022 08:53 
Till: Olle Adolfsson <olle.adolfsson@lerum.se>; bjorn.albinson@ri.se; Björn Albinsson 
<bjorn.albinson@alingsas.se> 
Ämne: Sv: Protokoll från möte med Säveåns vattenråd 17 juni för justering 
  

  
Hej! 
  
Då har jag ändrat protokollet efter Olles önskemål och skickar den nya versionen för justering 
  
MVH 
Monica 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Du får inte e-post ofta från olle.adolfsson@lerum.se. Se varför det här är viktigt.  

 OBSERVERA: Detta meddelande kommer från en avsändare utanför Lerums kommun. Var försiktig 
med att klicka på länkar, öppna bifogade filer eller dela känslig information.  



Monica Dahlberg

Från: Olle Adolfsson <olle.adolfsson@lerum.se>
Skickat: den 22 juni 2022 19:02
Till: Monica Dahlberg; bjorn.albinson@ri.se; Björn Albinsson
Ämne: SV: Protokoll från möte med Säveåns vattenråd 17 juni för justering

OK 
Olle Adolfsson 
 

Från: Monica Dahlberg <Monica.Dahlberg@goteborgsregionen.se>  
Skickat: den 22 juni 2022 08:53 
Till: Olle Adolfsson <olle.adolfsson@lerum.se>; bjorn.albinson@ri.se; Björn Albinsson <bjorn.albinson@alingsas.se> 
Ämne: Sv: Protokoll från möte med Säveåns vattenråd 17 juni för justering 
 

 
Hej! 
  
Då har jag ändrat protokollet efter Olles önskemål och skickar den nya versionen för justering 
  
MVH 
Monica 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OBSERVERA: Detta meddelande kommer från en avsändare utanför Lerums kommun. Var försiktig 
med att klicka på länkar, öppna bifogade filer eller dela känslig information.  
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