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Göta älvs vattenråds synpunkter på samrådsunderlag för 

”Fiskväg förbi dammen vid Hältorpssjöns utlopp”  
 

Göta älvs vattenråd (se bilaga) har valt att yttra sig vid rubricerade samråd. 

 

Göta älvs vattenråd verkar för att vattnet inom Göta älvs avrinningsområde nedströms 

Vänern uppnår och håller en god ekologisk och kemisk status. Vattenrådet väljer att 

kortfattat framföra sina synpunkter gällande rubricerat samråd. 

 

 

Bakgrund 

Ale kommun planerar att anlägga en fiskväg förbi dammen vid Hältorpssjöns utlopp och 

ner till Pers å. Dammbyggnaden utgör ett definitivt vandringshinder för samtliga fiskarter 

som tidigare kunde vandra upp vattensystemet.  

 

Sedan 1995 äger Ale kommun dammen och regleringsrättigheterna för Hältorpssjön och 

de uppströms liggande sjöarna. Uppströms dämmet finns över 10 000 m2 bra 

uppväxtområden för lax och öring. Den mest fördelaktiga placeringen av fiskvägen är 

enligt en förstudie som genomförts att göra ett omlöp runt dammens östra sida.  

 

Planerade åtgärder: 

I omlöpets övre del kommer först en trumma placeras under GC-väg och vägbana. 

Nedströms trumman går fiskvägen sedan med en öppen naturlik fåra med större block av 

natursten ner till Pers å. Fiskvägen kommer att få en lutning på som mest cirka 12 % i 

de brantaste partierna på ungefär samma sätt som redan är fallet i en del sträckor i den 

naturliga åfåran nedströms dämmet. 

 

Under anläggningsskedet bedöms vissa tillfälliga negativa konsekvenser främst i form av 

buller, grumling och byggtrafik att kunna uppkomma för de fiskar, grod- och kräldjur, 

fladdermöss samt hasselmöss som finns inom byggområdet. Med de skyddsåtgärder som 

planeras bedöms åtgärden ha positiv inverkan för en del av de biologiska och 

hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna samtidigt som den är en förutsättning för att 

miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten ska kunna nås. 
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Göta älvs vattenråds synpunkter 

Vattenrådet ställer sig positivt till åtgärden. Samrådsmaterialet beskriver tydligt de 

positiva effekter som åtgärden bedöms ha på åns naturvärden.  

 

Under anläggningsskedet bedöms vissa tillfälliga negativa konsekvenser främst i form av 

buller, grumling och byggtrafik att kunna uppkomma för de fiskar, grod- och kräldjur, 

fladdermöss samt hasselmöss som finns inom byggområdet. Med de skyddsåtgärder som 

planeras bedöms åtgärden ha positiv inverkan för en del av de biologiska och 

hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna samtidigt som den är en förutsättning för att 

miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten ska kunna nås. 

 

Fiskvägen förbi dammen ligger helt i linje med Göta älvs vattenråds syfte att verka för 

att vattnet inom Göta älvs avrinningsområde nedströms Vänern uppnår och håller en god 

ekologisk och kemisk status. 

 

 

Göta älvs vattenråd önskar att även fortsatt får information gällande detta ärende.  

 

 

 

För Göta älvs vattenråd 

 

 

Ida Fossenstrand 

Ordförande     /Monica Dahlberg 

  Sekreterare 
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Bilaga 

Representanter i Göta älvs vattenråd 

 

Kommun/Organisation Ledamöter Ersättare 

Göteborgs stad Ida Fossenstrand, ordf., Politiker  

 Kristina Holm, Kretslopp & vatten Lena Blom, Kretslopp & vatten  

 Johan Erlandsson, 
Miljöförvaltningen 

Josefine Evertsson, 
Miljöförvaltningen 

 Björn Källström, Sjöfartsmuseet  

Ale kommun Ida Wendt, Miljö  

Kungälvs kommun Vakant, VA Jenny Andersson, Miljö 

Lilla Edets kommun Maria Olsson, Miljö  

Trollhättans stad Sofie Lindblom, Miljö  Sara Odh, Trollhättan Energi AB.  

Vänersborgs kommun Daniel Larsson, Kretslopp och 
vatten 

 

Öckerö kommun Linnea Rösiö, Miljö  

Göteborgs Hamn AB Kristina Bernstén, v. ordf  Edvard Molitor 

Gryaab AB Cecilia Press  

Sportfiskarna Niklas Wengström  

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) Åke Niklasson   

Södra Skogsägarna (Södra) Maria Lennartsson  Stig Samuelsson 

Naturskyddsföreningen Bo Svärd  

Industrirepresentant Vakant  

Vattenfall Vattenkraft AB Björn Hallblad  

Länsstyrelsen Västra Götaland Ragnar Lagergren  

Göta älvs vattenvårdsförbund & 
Göteborgsregionens 
kommunalförbund 

Monica Dahlberg, sekr. 
 

 

 


