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Anteckningar från möte med Göta älvs vattenråd 

den 24 april 2018 kl. 13:30-15:30 på GR 

 
Närvarande: Ronnie Ljungh   Göteborgs stad, ordf. 

Kristina Holm   Kretslopp och vatten, Göteborg 

Maria Magnusson  Ale kommun 

Cecilia Press   Gryaab 

Åke Niklasson   LRF 

Stig Samuelsson   Södra Skogsägarna 

Bo Svärd    Naturskyddsföreningen i Göteborg 

Monica Dahlberg   Göta älvs vattenvårdsförbund/GR 

1. Mötet öppnas 

Ordföranden öppnar mötet. 

2. Godkännande av dagordning  

Vattenrådet godkänner dagordningen. 

3. Föregående mötes anteckningar 

Anteckningarna läggs till handlingarna. 

4. Meddelanden 

Inga meddelanden lämnades 

5. Samråd vattenmyndigheten (2018-04-30) 

Åtgärdsprogram 2018-2021 och reviderade miljökvalitetsnormer för miljögifter 

 

Arbetsprogram med tidtabell och Översikt över väsentliga frågor för Södra Östersjöns 

och Västerhavets vattendistrikt 

 

Några av vattenrådets medlemmar hade innan mötet inkommit med synpunkter som 

sammanställts för resp remiss och fråga av Monica. Synpunkterna gicks igenom på mötet 

och justerades efter de synpunkter som lämnades. Det slutliga yttrandet är inskickat till 

Vattenmyndigheten och publicerat på vattenrådets hemsida. 

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/publikationer/gemensamt/publikationer/Pages/mkn-och-ap-nya-amnen.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/publikationer/sodra-ostersjon/samradsdokument/Pages/ap-ovf-2017-2018.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/publikationer/sodra-ostersjon/samradsdokument/Pages/ap-ovf-2017-2018.aspx
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6. Planerade aktiviteter (2017) 2018 enligt ansökan om samverkansbidrag 

- Projekt ”Kartläggning av fosfor” 

Ansökan om LOVA-medel inskickad i januari 2018. Ansökan beviljad med bidrag 

på 220 000 kr. 

Inga anbud inkom vid första upphandlingen som avslutades 9/5. Upphandlingen 

utskickad ytterligare en gång med sista anbudsdag 8/6. Öppning sker 12/6. 

 

- Projekt ”Underlag för bedömning och prioritering av åtgärdsförslag 

genom samverkan inom Göta älvs kustvatten” 

 

Av arbetsgruppen föreslagna åtgärder: 

• Kunskapsluckor om Nordre älvs fjord samt Södra skärgården som  

borde fyllas 

Föreslogs att vi börjar fokusera på att utöka underlaget för Nordre älvs fjord då 

underlaget där generellt är dåligt och det som finns är ca 10 år gammalt. 

 

Ragnar lovade vid förra mötet att höra med Anna Dimming på Lst om det  

utförts någon av mjukbottenfauna i Nordre älvs fjord senaste tiden via 

Länsstyrelsen (regional miljöövervakning) eller HaV (nationell miljöövervakning). 

Om inte avser man närmaste tiden göra någon provtagning av mjukbottenfauna i 

Nordre älvs fjord? Görs inte där via BVVF, dock årligen vid andra lokaler. Ragnar 

var inte med på mötet och kunde därför inte förmedla om han fått info från Anna. 

 

Miljögifter i sediment provtas vid Rävungarna via Bohuskustens vvf (BVVF) under 

2018. Finns även data från 2011. 

 

Hydromorfologisk statusklassning från GIS-underlag skall göras av VM. 

• Öka kunskapen om utbredning av blåmusselbankar och arbeta för att 

den ska öka. (musslor viktiga för upptag av näring) 

Johan tog vid förra mötet på sig att höra med Tjärnö vad det finns för underlag. 

Då Johan inte var med på mötet skjuts frågan till nästa möte. 

• Kampanj småbåtshamnar, (Infoprojekt med VRBK + arbeta för möjlighet 

till landförvaring av båtar). Även infoprojekt för att öka latrintömning av 

båtar på stationerna intressant. 

Handling var bifogad med mail och projektbeskrivning om projekt som inkommit 

från ecoloop via Maria Hübinette i Kungälv. De gjorde i februari en ansökan till 

Avfall Sverige utveckling om projekt gällande toalettavfall från fritidsbåtar. De 

fick avslag med motiveringen att inkludera fler aktörer men uppmanades att söka 

igen. De gör nu ett nytt försök och skickade frågan till Kungälv om de ville vara 

med. Maria skickade frågan vidare till vattenrådet där ännu fler aktörer finns 

representerade. Frågan diskuterades och vattenrådet kan tänkta sig att stå 

bakom projektet och vara med som mottagare och spridare av information från 

projketet till våra representanter men inte att åta sig något ytterligare, genom t 

ex finansiering. Gryaab var särskilt intresserade av vad som kommer ut av 
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projektet och kan nog tänkta sig att ha en kontaktperson där. I så fall är det 

Cecilia Press som ska kontaktas. 

• Hur stort är problemet med nedskräpning av ackumulationsbottnar? 

Finns möjlighet att hitta finansiering för inventering? 

Frågan om inventering av skräp på ackumulationsbottnar skjuts upp till nästa 

möte  

- Projekt minskningar erosion från jordbruksmark, var är åtgärder 

angelägna? (kopplat till ”Kartläggning av fosfor” 

Hade hoppats att vi i projektet ”Kartläggning av forfor” kan använda den 

beräkningsmodell för markerosion från jordbruksmark som SLU tagit fram på 

uppdrag av Jordbruksverket. Modellering för halva Sverige ska vara klar i mars. 

Pilotgårdar ingår för att testa modellen mot. Jordbruksverket håller på att utreda 

om, och i så fall under vilka villkor dessa kartor får publicera. De är vidtalade 

och har lovat återkommer när de har mer information? 

 

- Lättåtgärdade vandringshinder t ex vägtrummor 

Niklas tar fram förslag på lämpliga objekt. När vi valt vilka vi vill fokusera på får 

bidrag sökas via Fiskevårdsmedel eller Naturskyddsföreningens Bra Miljövals-

fond. Då Niklas inte var med på mötet skjuts frågan upp till nästa möte. 

 

- Vattendragsvandring 2018 

Vattendragsvandring hålls i Sollumsån den 6 september kl 18:00. 

Niklas och Mikael tar fram förslag till lämplig vandring (mussellokal till kraftverk) 

inkl. elfiske och annons.  

Annonsering via kommunernas hemsida och kommunannonsering i lokalpressen 

samt via den lokala LRF-avdelningen. 

Ingen mer info om vattendragsvandringen då varken Niklas eller Mikael var med 

på mötet. 

7.  Övriga frågor 

Inga övriga frågor togs upp 

8.  Nästa sammanträde 

Nästa möte med vattenrådet blir den 14 juni kl. 13:30 på GR 

 

 

Antecknat av: Monica Dahlberg, GR 


