
 

 
GÖTA ÄLVS 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.vattenorganisationer.se/gotaalv/ 

 

 

Anteckningar från möte med Göta älvs vattenråd  

(inkl. Göta älvs kustvatten) 

 
Tid: Onsdag 5 juni (Möte: kl. 13:00-14:00, Vattendragsvandring: 14:00-16:00) 

Plats: Alafors kommunhus 

 
Närvarande: 

Anna Berts    Trollhättan Energi AB 

Josefin Evertsson  Miljöförvaltningen, Göteborg 

Kristina Holm   Kretslopp och vatten, Göteborg 

Maria Magnusson  Ale kommun 

Åke Niklasson   LRF 

Stig Samuelsson   Södra Skogsägarna 

Bo Svärd    Naturskyddsföreningen i Göteborg 

Niklas Wengström  Sportfiskarna (vattendragsvandring) 

Matilda Åkervall   Sportfiskarna 

Ragnar Lagergren  Länsstyrelsen Västra Götaland 

Monica Dahlberg   Göta älvs vattenvårdsförbund/GR 

1. Mötet öppnas 

Vattenrådets nya ordförande Johan Löfgren kunde tyvärr inte komma. Monica håller 

därför i mötet. 

2. Godkännande av dagordning  

Vattenrådet godkänner dagordningen. 

3. Föregående mötes anteckningar 

Anteckningarna läggs till handlingarna. 

4. Meddelanden 

• Information och presentationer från Vattenrådens dag den 15 mars finns på 

Vattenmyndighetens hemsida. Där finns också en film 

• 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).  

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/vattendistrikt-sverige/vasterhavet/vattenrad-vasterhavet/vattenradens-dag/Sidor/Vattenr%c3%a5dens-dag-2019.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=tFR5b8x2LW0&feature=youtu.be
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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 få ner kostnaden för 

vattenråden. Planen nu är att skapa en gemensam domän för vattenråden 

www.vattenradivast.se och under denna ha underdomäner för de olika 

vattenråden på GR. Att köpa en ny domän kostar bara 150 kr/år men det 

kommer att innebära en viss kostnad för GR-IT att bygga huset till hemsidorna 

och sedan för Monica eller annan resurs på GR att lägga in allt material från de 

gamla till de nya sidorna. Monica återkommer när hon vet kostnad för arbetet 

med det.  

• Den 16 september (förmiddag) anordnas i samarbete med Länsstyrelsen en 

utbildning om Vattendirektivet och VISS. Inbjudan skall ha gått ut till alla via 

Outlook och det är bra om man anger där om man kan komma eller ej. Går inte 

det är det bara att maila till Monica. Monica Återkommer med ett mer detaljerat 

program inom kort. 

Då vi kommer att vara i stora hörsalen på Länsstyrelsen i Göteborg och det 

finns gott om plats går det bra att även bjuda in kollegor som kan ha nytta av 

kompetenshöjning inom området. 

• Ragnar informerade om att Vattenmyndighetens beredningssekretariat på 

Länsstyrelsen arbetar för fullt med statusklassningen av alla vattenförekomster. 

De skulle varit klara den 15 maj men hade inte hunnit klart då.  

 

Riskklassningen för ekologisk status ska vara klar 16 augusti.  

 

Samråd blir nov 2020-apr 2021. 

 

Man kan se en förbättring gällande övergödning i Skaraborg men tyvärr inte på 

Dalboslätten. Kanske har åtgärder där gjorts senare så man inte kan se 

effekterna ännu. 

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. 

http://www.vattenorganisationer.se/
http://www.vattenradivast.se/
https://www.vattenorganisationer.se/gotaalv/downloads/33/Rapport_Fosforforluster_till_Gota_alv_2019-03-26.pdf
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Melicas rapport tillsammans med innehållande förslag till åtgärder ska under 

hösten presenteras för markägare inom de tre ingående avrinningsområdena 

Stallbackaån, Slumpån och Sköldsån. Mötet för Sköldsån blir den 2 oktober och 

för Stallbackaån/Slumpån den 28 oktober. 

 

Stig nämnde att han genom projektet Water Co Governence som Mölndalsåns 

vattenråd delta i varit på studiebesök i Danmark och där arbetar man aktivt för 

att ta vara på näringen genom att skörda vass och inte gräva i diken.  

 

Hästgårdar är en viktig grupp att nå med riktad info. Finns många inom bl a 

Sköldsåns ARO. Inom LIFE-projektet Rich Waters har man arbetat riktat för att 

minska övergödningen från hästgårdar.  

Se info via länken där det också finns en informativ film 

 

Strukturkalkning och kalkfilterdiken kan också vara effektiva metoder på leriga 

jordar. SLU arbetar med forskning om detta.  

Se info via länken där det också finns en informativ film 

 

• Latrintömning från båtar längs Göta älv 

Kristina hade inget nytt att informerade om. Hon och Maria H återkommer när de 

vet mer om resultaten från enkäten som skall skickas till kommunerna. 

 

• 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/inventeringar, t ex vägtrummor.  

 

Ragnar informerade om att det kommer mer pengar i vårbudgeten till HaV för 

övergödningsåtgärder 2019/2020. Ragnar vill gärna ha input om var det saknas 

information och vad som skulle vara bra att titta på. Bl a är huvudfåran för Göta 

älv prioriterad gällande biologiska parametrar då det saknas info där. 

 

• Vattendragsvandringar 2019 – Fortsatt planering 

Vattendragsvandring vid Välen kan vara intressant i höst.  

 

Kristina hör med Elisabet Porse och Olle Ljunggren på Kretslopp och vatten om de 

kan vara med. Matilda har kontakt med Jeanette Hansson som är naturförvaltare i 

Västra Göteborg och Uno Unger som kan mycket om fåglarna i området så hon hör 

med dem om de kan vara med. 

 

• Genomgång av framtagna underlag 

Bo håller på att gå igenom materialet men är inte riktigt klar än. 

http://extra.lansstyrelsen.se/lifeiprichwaters/sv/battre-vatten---sa-gor-vi-skillnad/overgodning-fran-jordbruk-avlopp-och-dagvatten/Sidor/Minskad-overgodning-fran-hastgardar.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=hMHzx85og5c
https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/samverkan/goodla/filmer/strukturkalk/
https://www.youtube.com/watch?v=jCaVkApWdaU


GÖTA ÄLVS VATTENRÅD 
 

4 

 

• Förslag på tillkommande aktiviteter 2019? 

Inga ytterligare aktiviteter föreslås för 2019. Det vi redan gör är nog för i år. 

6.  Övriga frågor 

Inga övriga frågor togs upp 

7.  Nästa sammanträde 

Monica ber Johan Löfgren om förslag till datum v 34-35 och skickar sedan ut en Doodle 

så att nästa mötesdatum kan bokas in innan semestern. 

 

Är nu klart att Göta älvs vattenråd träffas på GR den 23 augusti kl 09:00.  

Vattendragsvandring 

Mötet avslutades med en vattendragsvandring vid Hältorpsån och dämmet nedströms 

Hältorpssjön. Diskuterades hur man kan komma vidare med det omlöp vid 

Hältorpsdammen som Ale kommun arbetat för i flera år. Skulle kanske kunna vara en 

lösning att Sportfiskarna gör ett försök med stöd av vattenrådet så att berörd markägare 

får någon annan att diskutera frågan med.  

 

Vi åkte uppströms och Matilda berättade om biotopkarteringens viktigaste bitar och 

Niklas och Ragnar visade hur sparkprov går till. Vi fick bl a se öring och bäcknejonöga. 

 

 

Antecknat av: Monica Dahlberg, GR 


