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Anteckningar från möte med Göta älvs vattenråd  

(inkl. Göta älvs kustvatten) 

 
Tid: Torsdag 11 april 2019 kl. 13:30-15:30 

Plats: Kungälvs nya vattenverk 

 
Närvarande: 

Anna Berts    Trollhättan Energi AB 

Josefin Evertsson  Miljöförvaltningen, Göteborg 

Kristina Holm   Kretslopp och vatten, Göteborg 

Maria Hübinette   Kungälvs kommun (Skype) 

Maria Lennartsson  Södra Skogsägarna 

Åke Niklasson   LRF 

Bo Svärd    Naturskyddsföreningen i Göteborg 

Matilda Åkervall   Sportfiskarna 

Ragnar Lagergren  Länsstyrelsen Västra Götaland 

Monica Dahlberg   Göta älvs vattenvårdsförbund/GR 

Andy Holmes   Kungälvs vattenverk 

Sassi Wemmer   Melica 

Teresia Wengström  Melica 

Ivar Sander   Melica 

Andrew Holmes, som är driftsansvarig på vattenverket, informerar om Kungälvs 

nya vattenverk (PPT översänds när Monica får den från Andrew Holmes) 

1. Mötet öppnas 

Vattenrådets nya ordförande Johan Löfgren kunde tyvärr inte komma då han fått reda på 

datumet med kort varsel. Monica håller därför i mötet. 

2. Godkännande av dagordning  

Vattenrådet godkänner dagordningen. 

3. Föregående mötes anteckningar 

Anteckningarna läggs till handlingarna efter justering. 
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4. Meddelanden 

• På Vattenrådens dag informerade Vattenmyndigheten om att de under 2018 

startade arbetet med ny webb för vattenorganisationerna. Detta arbete har nu 

avbrutits då dagens lösning inte uppfyller lagkraven i GDPR 

(dataskyddsförordningen). Den befintliga webbplatsen 

www.vattenorganisationer.se kommer att finnas kvar till  

31 december 2019 och Vattenmyndigheterna kommer därefter inte längre att 

tillhandahålla denna tjänst för landets vattenorganisationer. Fram till dess att 

webbplatsen upphör kvarstår support som vanligt för de organisationer som 

idag har en hemsida där.  

 

Vattenråden uppmanas istället att skaffa egna hemsidor som 

Vattenmyndigheten kan länka till.  

 

Monica har frågat Vattenmyndigheten om vattenråden kan söka särskilda medel 

för detta då det medför en merkostnad man inte räknat med. Hon har dock inte 

fått svar ang detta ännu. Kan vi inte få extra bidrag från vattenmyndigheten 

behöver vi diskutera hur detta skall lösas på annat sätt. 

 

Monica undersöker möjligheten att med hjälp av IT på GR ta fram nya sidor för 

de tre vattenråd hon administrerar. Tanken är att, för att få ner kostnaden för 

vattenråden, så långs som möjligt använda ett befintligt ”hus” från t ex 

www.gotaalvvvf.org eller www.bvvf.se och där lägga in vattenrådens material, 

självklart med anpassade menyer mm. Vattenrådet uppmanas titta på dessa 

sidor för att se om de tror de kan fungera för vattenrådets syfte. 

• Ragnar informerade om att Vattenmyndighetens beredningssekretariat på 

Länsstyrelsen arbetar för fullt med statusklassningen av alla vattenförekomster 

som ska vara klar den 15 maj. 

5. Planerade aktiviteter 2019 

• Projekt ”Kartläggning av fosfor” 

Melica har nu gjort färdigt den av vattenrådet beställda utredningen och 

presenterade resultatet. Rapporten finns att hämta på vattenrådets hemsida. 

Deras PPT-presentation bifogas anteckningarna. 

 

Rapporten tillsammans med innehållande förslag till åtgärder ska under året 

också presenteras för markägare inom de tre ingående avrinningsområdena 

Stallbackaån, Slumpån och Sköldsån.  

 

Arbetsgruppen (Åke, Bo, Ragnar och Monica) träffas senare i vår för att planera 

detta. Blir troligen till hösten anpassat till när markägarna kan ha tid att träffa 

oss. 

 

Fortfarande inget nytt från Jordbruksverket ang den beräkningsmodell för 

markerosion från jordbruksmark vi hoppats kunna använda inom projektet. 

 

 

http://www.vattenorganisationer.se/
http://www.gotaalvvvf.org/
http://www.bvvf.se/
https://www.vattenorganisationer.se/gotaalv/downloads/33/Rapport_Fosforforluster_till_Gota_alv_2019-03-26.pdf
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• Latrintömning från båtar längs Göta älv 

Maria H och Kristina informerade om att det finns ett befintligt projekt om 

toalettavfall från fritidsbåtar som drivs av VA-guiden. Vi hakar på där. De ska bl a 

skicka ut en enkät till kommunerna. Maria och Kristina har tittat på ett utkast. 

 

• Undersöka förutsättningarna för att åtgärda ”lättåtgärdade” 

vandringshinder t ex vägtrummor – Hur går vi vidare? 

Niklas eller 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. De återkommer med frågan när de hunnit gå 

igenom detta. De tittar även på möjligheten att söka bidrag till åtgärder. 

 

• Vattendragsvandringar 2019 – Fortsatt planering 

- Vattendragsvandring med ”biotopkartering light” för vattenrådet 5 juni kl. 13:00  

  vid Hältorpsån (Sportfiskarna, Lst + kommunen planerar var det kan vara lämpligt  

  att gå). Inleds med vattenrådsmöte i Ale (Maria Magnusson bokar möteslokal).  

  För efterföljande transport ut i fält behöver vi bilar att samåka i, de som har  

  möjlighet att ha med bil meddelar Monica detta. 

 

- Förslag till hösten 2019 (Kvarstående sedan förra mötet) 

  Forsån i Skepplanda 

  Lax går upp som är lätt att se, Dock svårt att boka datum långt i förväg då  

  man inte kan veta exakt när de vandrar. 

 

• Genomgång av framtagna underlag 

Vattenrådet (Bo Svärd) tittar på de underlag som kommit in från 

undersökningar utförda av Bohuskustens vattenvårdsförbund (BVVF) och 

Miljöförvaltningen i Göteborg (MF). Johan har skickat ut länkar till MF:s 

rapporter, de framtagna av BVVF finns att hämta på www.bvvf.se.  

6.  Övriga frågor 

• Informerades om att man i Sotenäs arbetar med att ta hand om spöknät vid 

marin återvinningscentral. Tanken är att kunna använda dessa för uppsamling 

av grövre material vid dagvattenutlopp. Finns det någon som har en lämplig 

plats att testa detta på? 

7.  Nästa sammanträde 

Nästa möte med vattenrådet blir den 5 juni kl. 13- ca 16.  

Vi inleder med vattenrådsmöte i kommunhuset i Alafors (Ledetvägen 6). Därefter 

transport ut i fält. Bra om några kan ha med bilar för samåkning, de som kan ha med bil 

meddelar Monica detta.  

Mötet avslutades med en rundtur på vattenverket 

 

Antecknat av: Monica Dahlberg, GR 

http://www.bvvf.se/

