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Anteckningar från möte med Göta älvs vattenråd  

(inkl. Göta älvs kustvatten) 

 
Tid: Fredag 24 januari 2020 kl. 13:30-16:00 

Plats: Göteborgsregionen (GR), Anders Personsgatan 8 i Göteborg 

 
Närvarande: 

Johan Löfgren   Göteborgs stad, ordf. 

Mikael Asplund   Lilla Edets kommun (Skype) 

Johan Erlandsson  Miljöförvaltningen, Göteborg 

Jenny Gwes   Göteborgs Hamn AB 

Sofie Lindblom   Trollhättans stad, Miljö 

Maria Magnusson  Ale kommun 

Åke Niklasson   LRF 

Cecilia Press   Gryaab 

Bo Svärd    Naturskyddsföreningen i Göteborg 

Niklas Wengström  Sportfiskarna (vattendragsvandring) 

Ragnar Lagergren  Länsstyrelsen Västra Götaland (Lst) 

Monica Dahlberg   Göta älvs vattenvårdsförbund/Göteborgsregionen (GR) 

1. Mötet öppnas 

Ordföranden öppnar mötet. 

2. Godkännande av dagordning  

Vattenrådet godkänner dagordningen. 

3. Föregående mötes anteckningar 

Anteckningarna läggs till handlingarna. 

4. Meddelanden 

• Monica påminde om mötet på GU den 5 februari som Anton Larsson, som är 

kommunekolog i Vänersborg, tillsammans med Johan Höjesjö (GU), Niklas 

Wengström (Sportfiskarna) och Dan Calderon (Miljöteknik i Väst)) har bjudit in 

till. Monica kan inte gå då hon har semester men flera andra från vattenrådet 

avser att gå.  
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Vattenrådets ingång är att det inte borde behövas fler nätverk för att få till 

åtgärder utan att vattenrådet skulle kunna vara rätt plattform. Kanske genom att 

bilda arbetsgrupper för olika åtgärdsprojekt. 

 

Monica bjuder in Anton att delta vid vattenrådets kommande möten. 

• Ragnar informerade om skriften ”Nyttan med bättre vatten” som tagits fram av 

vattenmyndigheterna. Den beskriver hur det lönar sig ”att kasta pengarna i sjön” 

Monica beställer hem skriften till vattenrådet att delas ut nästa gång vi ses. 

• Ragnar meddelade att Länsstyrelsen kan söka pengar från HaV för 

miljöundersökningar för att fylla på kunskapsluckor/avsaknad av underlag.  

Två ansökningsomgångar 6/3 och 24/4.  

Ragnar uppmanar representanterna i vattenrådet att skicka in önskemål till 

honom om vilka undersökningar som skulle vara angelägna att utföra för att fylla 

på dessa kunskapsluckor. 

5. Presentation av statusklassningen inom Göta älvs Kustvatten – Ragnar 

Lagergren, Lst 

Ragnars presentation bifogas med anteckningarna 

 

Tipsades om en rapport över ”Fritidsbåtars påverkan på grunda kustekosystem i 

Sverige”. Rapporten bifogas med anteckningarna. 

6. Utsläpp från hushållsspillvatten – Cecilia Press, Gryaab AB 

Cecilias presentation samt rapporten den baserar sig på bifogas med anteckningarna 

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) 

• Sportfiskarna 

En av de organisationer som bjuder in till mötet den 5 februari 

 

Leder projekt i Risveden där man inventerar våtmarker för att se om de är 

påverkade genom t ex utdikning. Av de 10% våtmarker man hittills inventerat är 

67% helt intakta. Man har sökt medel för att kunna inventera samtliga 1100 

våtmarker i Risveden. Målet är en åtgärdsplan och framtida åtgärder som 

exempelvis att plugga diken och återskapa våtmarker.  

 

Har utfört åtgärder i Brattorpsån. 

 

Arbetar för fiskvägar i Lärjeån, ärende nu hos mark- och miljödomstolen. 

• Lilla Edet 

Inventerar enskilda avlopp. 

 

Vattenfalls damm i Lilla Edet ska byggas om. 
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• Ale 

Inget nytt 

• LRF 

Inget nytt 

• SNF 

Bo har tittat på texter till referenser som vore bra att lägga in i VISS.  

• Göteborg, Miljöförvaltningen 

Fortfarande fokus på arbetet med åtgärdsplan för god vattenstatus. 

 

Har inventerat marina biotoper och habitat, blåmusselbankar och skräp i 

vattenmiljöer (kust + kanalerna, arbetar för beteendeförändringar) 

• Trollhättan 

Inventerar enskilda avlopp, lantbruk och dagvatten 

 

Kommer att ingå i tillsynsgrupp kopplat till vattenskyddsområdet för Göta älv 

(GÄVSO) 

 

Planerar för nytt avloppsreningsverk 

• Göteborgs Hamn 

Ansökan om ny vattendom för Arendal samt en kustkaj 

 

Stort projekt för farledsfördjupning 

 

Har utfört naturvärdesinvernteringar 

• Gryaab AB 

Väntar på sitt nya miljötillstånd 

 

Svarar på slamutredning. Revaq och naturvårdsverket ska ta fram gränsvärden. 

Nya Revaq regler på remiss 2021.  

8. Utse två representanter från vattenrådet till workshop i vår inom GR:s projekt 

för ökad åtgärdsimplementering i vattenfrågor (VÅGOR) 

Johan Löfgren och Bo Svärd utses att representera vattenrådet vid workshopen. 

9. Aktiviteter/projekt för vattenrådet 2020 

• Genomgång av framtagna underlag 

Bosses presentation skjuts upp till nästa möte. (Blir när vi ses nästa gång) 

• Projekt ”Kartläggning av fosfor” 

Arbetsgruppen föreslår fokus på Sköldsån under 2020. Behov ev extra 

provtagning för att vid kontakt med markägare tydligare kunna peka på var 

åtgärder behövs. Förslag på 15 punkter som provtas med avseende på 
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näringsämnen och turbiditet under vår (högflöde), sommar (normalflöde) och 

höst (högflöde). Har sökt LOVA-medel för denna provtagning. Ansökan är beviljad 

 

Går sedan vidare med Stallbackaån & Slumpån kommande år. 

 

Ragnar nämnde att det skulle vara intressant att söka medel för en 

åtgärdssamordnare för åtgärder mot övergödning inom Göta älvs ARO. Kanske 

rimligt till 2021. Denna skulle i så fall knytas till en kommun. Ragnar tittar 

närmare på möjligheten för detta.  

• Vattendragsvandring 2020 

Ingen lämplig å i Trollhättan. Frågan lyfts igen på nästa möte. 

• Latrintömning från båtar längs Göta älv 

Ska vara Skypemöte inom kort, Maria och Kristina återkommer efter det. 

• Undersöka förutsättningarna för att åtgärda ”lättåtgärdade” 

vandringshinder t ex vägtrummor – Hur går vi vidare? 

Ragnar har inte haft tid att titta närmare på det underlag om vägtrummor som 

finns som GIS-skikt hos Lst (dock ej komplett) och jämföra med utförda 

biotopkarteringar, då de haft väldigt mycket annat att göra som de varit tvungna 

att prioritera.  

 

Arbetsgrupp bestående av Ragnar, Niklas, Mikael och Maria M tittar vidare på 

detta och tar fram ansökan för kartläggning av vandringshinder i biflöden till Göta 

älv. 

10. Vattenrådets nya hemsida på www.vattenradivast.se  

Monica uppmanar vattenrådets representanter att skicka in förslag till justeringar, 

publiceringar m.m. till henne 

 

Kostnad för vattenrådet i form av tid nedlagt av personal på GR är ca 9 000 kr 

11. Övriga frågor 

Inga övriga frågor togs upp. 

12. Nästa sammanträde 

Nästa möte blir den 1 april 2020 kl. 13:30-16:00. 

Mötet hålls p g a pandemin Covid-19 via Skype. Länk skickas ut via Outlook samt läggs 

in i kallelsen. 

 

 

Antecknat av: Monica Dahlberg, GR 

http://www.vattenradivast.se/

