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Anteckningar från möte med Göta älvs vattenråd  

(inkl. Göta älvs kustvatten) 

 
Tid: 25 november 2022, kl. 13:30-16:00 

Plats: På Göteborgsregionen (GR) och via Teams 

 
Närvarande: 

Ida Fossenstrand (M)  Göteborgs stad, ordf. 

Emanuel Nandorf  Kungälvs kommun 

Kristina Holm   Kretslopp och vatten, Göteborg 

Johan Erlandsson  Miljöförvaltningen, Göteborg 

Karl-Emil Videbris  Gryaab AB  

Bo Svärd    Naturskyddsföreningen i Göteborg 

Niklas Wengström  Sportfiskarna 

Annika Olinder   Sportfiskarna, praktikant 

Maria Lennartsson  Södra Skogsägarna 

Ragnar Lagergren  Länsstyrelsen Västra Götaland, Kontaktperson 

Monica Dahlberg   Göta älvs vattenvårdsförbund/Göteborgsregionen (GR), sekr. 

1. Mötet öppnas  

Ordf Ida Fossenstrand öppnar mötet. 

2. Godkännande av dagordning 

Vattenrådet godkänner dagordningen. 

3. Föregående mötes anteckningar 

Anteckningarna från mötet den 9 september 2022 godkänns och läggs till handlingarna.  

4. Meddelanden 

• Yttrande vid samrådet om ”Naturreservat Lärjeåns dalgång” lämnat av 

vattenrådet, finns publicerat på vattenrådets hemsida 

• Vattenrådens dag hölls den 27-28/9, var någon med? Monica kunde inte delta då 

hon blev sjuk. 

• Samverkansbidrag minskat för 2022 och försvinner troligen helt fr o m 2023.  
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Detta gör kommunfinansieringen extra viktig om vattenrådet ska kunna fortsätta 

sin verksamhet. 

Sedan vattenrådets möte har Vattenmyndigheten meddelat att man för 2022 gör 

en extra utbetalning av samverkansbidraget för att komma upp i samma nivå som 

tidigare år. Man flaggar dock fortfarande för att bidraget kan komma att upphöra 

helt fr o m 2023. 

 

Säveåns vattenråd, som hade möte på förmiddagen, framförde önskemål om att 

tillsammans med andra vattenråd i ett brev tillskriva Vattenmyndigheten och HaV 

behovet av fortsatt stöd för att kunna bedriva sin verksamhet. Monica fick i 

uppdrag att ta fram ett brev och kontakta andra vattenråd i närområdet.  

Göta älvs vattenråd är gärna med som avsändare av detta brev. 

Det blev till slut totalt åtta vattenråd som gick samman  

 

Brevet bifogas anteckningarna. 

• Länsstyrelsen har meddelat att LOVA-medlen troligen halveras för 2024 

• Arbete pågår med att ta fram en ny version av VISS (VISS 2.0) som beräknas 

vara klar 2024.  

5. Åtgärdssamordnare inom Göta älvs ARO nedströms Vänern 

Sedan mötet i september har det blivit klart att vattenrådet (gm Göta älvs 

vattenvårdsförbund) blivit beviljade LOVA-medel för åtgärdssamordnare t o m 1/11 2026. 

Totalt maximalt bidrag (och max 80% av kostnaden) 5 524 000 kr. 

Förslag att uppdraget besättas till 50% med tjänst på GR och 50% som upphandlad konsult.  

Rekrytering pågår på GR och det har inkommit 17 ansökningar, varav flera intressanta som 

kallas till intervju.  

Upphandling av konsult är tänkt att annonseras inom kort. Förslaget till anbudsförfrågan 

gicks igenom på mötet och godkändes av vattenrådet. 

Emanuel Nandorf (Kungälv), Niklas Wengström (Sportfiskarna) och Johan Erlandsson (MF, 

Göteborg) är de som hittills har anmält intresse av att ingå i en mindre grupp från 

vattenrådet som särskilt stöttar åtgärdssamordnarna i deras arbete. 

6. Bordet runt 

Södra 

Inget nytt att informera om 

Gryaab 

Inget nytt att informera om 

SNF 

Inget nytt att informera om 

Kretslopp och vatten, Göteborg 

Kristina deltar i ett projekt på GR, SVAR (Stärkt Vattenförsörjning inom GR), som drivs 

av GR och Kretslopp och vatten, med ytterligare finansiering via medel från 

Länsstyrelsen och Svenskt Vatten Utveckling.  
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Inom delprojekt 1 har man arbetat med flera aktiviteter och åtgärder kopplat till 

råvattentäkter. Som en fortsättning på SVAR del 1, har nu gruppen ”Samverkan råvatten 

Göta älv” bildats, för att följa upp och driva de frågeställningar och mål som 

identifierades i SVAR del 1 för Göta älv. I gruppen deltar representanter från 

kommunerna Öckerö, Ale, Stenungsund, Trollhättan, Lilla Edet, Kungälv och Göteborg. 

Vissa frågor, som yttranden, kan komma att vara relevanta både för samverkansgruppen 

och vattenrådet. Bra för de olika grupperna att känna till varandras verksamhet och 

aktiviteter. I Samverkan råvatten Göta älv är också Emanuel med, som representant från 

Kungälv.  

SVAR-projektet fortsätter också med en del 2. Den delen handlar bla om 

mellankommunal och regional samverkan kring dricksvattenförsörjning.  Arbetet 

genomförs tillsammans med Chalmers och Linköpings universitet. Mer info om SVAR 

finns på GRs hemsida. 

Kungälv 

Emanuel informerade om att Vattenskyddsområdet för vattentäkten vid Dösebacka ska 

revideras 

Kungälv har med LOVA-medel utfört biologisk provtagning i Romesjön för att följa upp en 

undersökning från 2005. Företag med jordframställning har visat sig ha 

lakvattendammar som fungerar dåligt. 

Miljöförvaltningen, Göteborg 

Göteborgs Åtgärdsplan för god vattenstatus beslutades av Miljö- och klimatnämnden 

tidigare i veckan, ska upp till KF i början av 2023. Den innehåller lokala åtgärdsprogram 

för resp vattenområde. 

Har utfört inventeringar av bl a bottenfauna och metaller i vattenmossa samt flera marina 

undersökningar bl a inventering av Zostera noltii (Dvärgålgräs). 

Lst 

Nya bedömningsgrunder för näringsämnen har beslutats av HaV och som kommer 

användas i nästa statusklassning som man börjar med 2024.  

Den viktigaste förändringen är för sjöar där den nya formeln kräver data på SO4 och Mg. 

I vattendrag ingår också SO4 i den bästa formeln men här är rekommendationen inte lika 

stark att inkludera detta på en gång. Kan förändra statusklassningen.  

Nya bedömningsgrunder är även på gång för försurning, men de är inte beslutade ännu. 

Har nu mycket arbete kopplat till NAP (Nationell plan för moderna miljövillkor för 

vattenkraften).  

För Mölndalsåns ARO är man nu inne i analysfasen. Har ev där Lst tagit fram en 

nulägesbeskrivning. 

 

Den 12/12 skickade Regeringen ut ett förslag på remiss om att flytta fram 

ansökningsdatumen för alla de omprövningar - som ännu inte har påbörjats - med 12 

månader. Ansökningar som skulle ha lämnats in den 1 februari 2023 ska istället lämnas 

in den 1 februari 2024. Alla senare inplanerade ansökningsdatum skjuts enligt förslaget 

också fram ett år. 

https://goteborgsregionen.se/projekt/2021-05-01-svar--starkt-vattenforsorjning-inom-gr
https://goteborgsregionen.se/projekt/2021-05-01-svar--starkt-vattenforsorjning-inom-gr
https://artfakta.se/artbestamning/taxon/zostera-noltii-1683
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Sportfiskarna 

Har fått LOVA-medel för projekt i Grönån och Slereboån med biotopkartering, elfisken 

och inventering av musslor. 

LIFE-projekt där ansökan är tänkt att skickas in 2023 skulle för Göta älvs ARO kunna 

inkludera dessa två åar samt Lärjeån och Solbergsån. 

7. Aktiviteter/projekt för vattenrådet  

• Genomgång av framtagna underlag för Lärjeån, Bo Svärd 

Bosse gick igenom resultaten från den variansanalys han gjort på mätdata från 

Lärjeån. 

Ökad turbiditet kan bero på kraftigare regn. Oklart varför färgtalet minskar då 

man ser en motsatt trend på många håll. Området består dock till liten del av 

skogsmark, vilket kan vara orsaken. Kristina informerade om att man tittat på 

färgtalet även i Göta älv, och man kan även där se att det inte ökat. 

Johan efterfrågar rådatan för Lärjeån, Bosse skickar Excel-filen till honom. 

Niklas undrar om Bosse tittat på markförhållanden och om det kan påverka, det 

har byggts mycket inom Lärjeåns ARO på senare tid, vilket skulle kunna påverka. 

Bosses presentation publiceras på vattenrådets hemsida. 

• Projekt ”Kartläggning av vandringshinder (vägtrummor) i biflöden till 

Göta älv” 

Fältarbetet är klart men inte slutrapporterat till Länsstyrelsen än. Rapporten är 

tänkt att vara klar i februari 2023. Daniel Wendesten från Sportfiskarna är 

föräldraledig nu men avser att skicka ett utkast på rapporten till vattenrådet för 

synpunkter runt årsskiftet. 

• Projekt för inventering av våtmarker 

Sportfiskarna har fått LOVA-medel för fortsatt inventering av våtmarker, bl a i 

Svartedalen och i Risveden mot Grönån. 

Alla våtmarker i Göteborg är färdiginventerade 

Finns fortfarande stora arealer som inte är inventerade. Stor andel av de redan 

inventerade våtmarkerna påverkade av utdikning så det finns mycket som kan 

åtgärdas- 

Har fått kontakt med några markägare i Risveden som är positiva till återvätning 

av skogsmark. 

• Projekt för återvätning, finns intresse hos vattenrådet att arbeta med 

frågan? 

Har fått kontakt med några markägare i Risveden (inom Ale kommun) som är 

positiva till återvätning av skogsmark. 

• Finns förslag på nya projekt? 

Man skulle kunna söka LOVA-medel för mellankommunalt samarbete för de lokala 

åtgärdsplaner som nu tas fram för olika avrinningsområden. Tas upp för fortsatt 

diskussion på kommande möten. 
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Pågår arbete för att få fram ansökan till ett stort LIFE-projekt ”Från källa till hav” 

som är tänkt att skickas in 2023. Deltagande från länen: Kalmar, Blekinge, 

Skåne, Halland och Västra Götaland.  

Vattenrådet kan komma att få en roll i det. 

 

8. Hemsidan – synpunkter/förslag till ändringar/kompletteringar (Stående 

punkt)  

Bosses presentation om Lärjeån läggs in efter mötet 

Monica uppmanar alla att titta igenom vattenrådets hemsida 

www.vattenradivast.se/gota-alvs-vattenrad/ och att kontinuerligt komma med 

synpunkter på justeringar och rapporter/material att lägga upp m.m. 

9. Övriga frågor 

Kommunerna bör utse en politisk representant samt en ersättare för denne till 

vattenrådet som kan kallas till första mötet 2022. Detta är en möjlighet för kommunerna 

att bättre förankra beslut om hur kommunernas bidrag till vattenrådet används. 

10. Nästa sammanträde 

Nästa ordinarie möte hålls den 2 februari 2023, kl. 13:30-16:00 på GR   

 

Då kommer Agneta Sundgren från LRF och Noomi Asker från Länsstyrelsen att prata om 

Neonikotinoider. 

Bosse lyfte detta ämne på mötet i september då det nyligen varit en aktuell fråga med 

anledning av en fransk dokumentär ”Massmordet på insekterna” som sändes på SVT i 

augusti. Efterfrågades då om någon expert inom bekämpningsmedel från t ex LRF kunde 

komma och prata om detta.  

 

 

Antecknat av: Monica Dahlberg, GR 

http://www.vattenradivast.se/gota-alvs-vattenrad/
https://www.svtplay.se/video/36215085/dokument-utifran-massmordet-pa-insekterna

