
 

 

 

 

 

Anteckningar från möte med Mölndalsåns vattenråd  

den 22 augusti 2019 i Hindås 
 

Närvarande:  Stig Samuelsson, Södra skogsägarna (ordf.) 

Sassi Wemmer (MP), Bollebygds kommun 

Bengt Johansson (M), Härryda kommun 

Emma Nevander, Härryda kommun 

Inger Kjellberg, Kretslopp och vatten i Göteborg 

Leif-Henrik Andersson, Mölndals Kvarnby 

Torbjörn Löfgren, Mölndalsåns Fiskeråd 

Lilian Samuelsson, LRF 

Michael Nilsson, Naturskyddsföreningen Härryda 

Leif Lithander, Naturskyddsföreningen Mölndal 

Peter Nolbrant, Havs- och vattenmyndigheten (Water CoG) 

Madeleine Prutzer, Havs- och vattenmyndigheten (Water CoG), vandring 

Monica Dahlberg, GÄVVF/Göteborgsregionen (GR), sekr 

Sofia Karlsson, Vattendelegationen för Västerhavets vattendistrikt 

Roland Löfblad, Vattendelegationen för Västerhavets vattendistrikt 

1. Förra mötets anteckningar 

Anteckningarna läggs sedan till handlingarna. 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

3. Meddelanden 

• Rapport från Länsstyrelsen: 

- Remiss med förslag till ändringar i föreskrifterna 2013:19 och 2017:20 om 

statusklassificering, MKN och kartläggning. Föreslagna ändringar går i 

korthet ut på att det fullt ut ska prövas möjligheten att medge KMV eller 

mindre stränga krav för vattenförekomsters MKN. 

- Påverkanskällor, status, risk och tillförlitlighet är uppdaterat i VISS för alla 

vattenförekomster. Det enda som återstår i själva statusklassningen är att 

sätta ekologisk status. Ekologisk status kommer läggas in senast den 6/9.  

När man tittar i VISS nu hänger alltså inte den senaste statusklassningen av 

kvalitetsfaktorer/parametrar ihop med ekologisk status (som är den gamla 

klassningen). Vi kommer informera mer om detta på utbildningen den 16/9.  
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- Det arbete som tar vid i höst är framtagande av åtgärder och därefter MKN, 

(se bifogad figur). 

• Monica lyfter frågor till vattenrådet från Anders Olsson, LRF:  

- Anders saknar lite frekventare och mer ingående redogörelser från Ragnar 

om hur arbetet med att nå God Ekologisk status i Mölndalsån framskrider. 

- Han undrar också varför det inte finns någon med som berättar om den del 

av Mölndalsåns avrinningsområde som ligger i Bollebygds kommun? Det är 

ju där som reservvattnet/råvattnet finns, möjligheten att minimera riskerna 

för översvämning nedströms, fina möjligheter för att fånga stora gäddor, 

abborrar, öring m.fl. fiskar, kanotpaddling, friluftsliv m.m.  

Han ber Monica ställa frågan om hur intresserade Vattenrådets medlemmar 

är att vårda denna del så att God Ekologisk status uppnås och vilka åtgärder 

de föreslår för att nå målet? 

Den delen av avrinningsområdet kan lämpligen lyftas vid ett annat tillfälle, 

svårt att hinna med allt vid samma möte. 

• 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. 

4. Bordet runt – Information och reflektion från vattenrådets representanter 

om vad som är på gång i de olika kommunerna/organisationerna som 

berör Mölndalsåns ARO (Stående punkt) 

• Bengt informerade om att Härryda kommun investerar drygt 500 miljoner i ett 

nytt vattenverk vid Ö Nedsjön för att öka kapaciteten då Finnsjön inte längre 

räcker för kommunens invånare.  

Avloppsreningsverket i Rävlanda läggs ner och Bollebygd kommer att gå med i 

Gryaab. Wallenstam bygger vid Massetjärn. 

• Leif-Henrik informerade om att man arbetar för att få till åtgärder vid befintliga 

dämmen. Av de 11 dammarna regleras 4 via dator och 5 manuellt. 

• Torbjörn informerade om att arbete pågår för en fri fiskväg vid Hindås. Det finns 

ett förslag framme som det ska tas ställning till. Förordas att detta görs när 

man ändå bygger vattenverket i Hindås. Man har sökt bidrag men fått avslag. 

 

Arbetet för att få en fri fiskväg vid Mölnlycke fabriker har gått i stå då 

Wallenstam anser det för dyrt.  

 

FVO har lagt arbete på att förbättra ståndplatser nedströms dämmet. 

 

Vid V Nedsjön anläggs en båtramp med stöd från kommunen. 
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• Naturskyddsföreningen yttrar sig över Forsåker samt lokaliseringsutredningen 

för Götalandsbanan (Göteborg-Borås) i höst. Mölndal, Landvetter flygplats och 

Borås är klara stationer. 

 

Avloppsledning överklagad. Om pumpstationerna bräddar går avlopp ut orenad i 

Mölndalsån. Miljökonsekvensutredning görs för att peka på konsekvenser vid ev 

haveri. Påpekades vikten av att kunna omhänderta avloppsvatten vid bräddning 

så att det inte når vattendrag och sjöar. Skyddsdammar borde anläggas.  

Vad kan vattenrådet göra för att för kommunen påtala vikten av detta? Ska vi 

ta fram en skrivelse till kommunen eller hantera frågan i kommande samråd? 

Viktigt också att Mölndal och Göteborg trycker på att åtgärder görs som skyddar 

vattentäkten Rådasjön. Bengt tar med sig synpunkterna till Härryda kommun. 

• Bollebygd har tillfälligt tillstånd för sitt reningsverk och måste snart koppla upp 

sig mot Gryaab. Detta skulle ge bättre situation i Lygnerns ARO. 

• Monica informerade om att GR tillsammans med vattenavdelningen på 

Länsstyrelsen, Sportfiskarna och 8-fjordar söker projektmedel från Vinnova för 

ökad genomförandetakt och effektivitet vad gäller åtgärdsimplementering i 

vattenfrågor. Vattenråden inom Göteborgsregionen kommer att bjudas in till att 

delta i arbetet. 

5. Water Co Governance – delprojekt/aktiviteter 

- Avslutningsmöte för alla deltagande vattenråd på Scandic Crown i Göteborg den 

11/11 kl. 11:45-16:30. Inbjudan har gått ut, boka in det datumet! 

- Fortfarande inte helt klart om vilka projekt som kommer att kunna få medel 

från överblivna projektpengar inom WaterCoG. Skolprojektet har blivit beviljade 

pengar men inte skyltprojektet? Peter lovade återkomma snarast ang detta då 

de måste användas i år.  

- Rapportering från nyligen utförda aktiviteter 

o Vattendragsvandring längs Mölndalsån vid Ullevi under Västerhavsveckan. 

Har fått 5 000 kr i bidrag från VGR. Michael från SNF, Matilda från 

Sportfiskarna samt Emil Nilsson från Park och Natur i Göteborg höll i detta. 

Tyvärr miss i annonseringen från Västerhavsveckan. Kom ca 10 personer. 

Startade vid dämmet nedströms Ullevi och visade på den fina fiskvägen och 

vandrade sedan söderut med stopp på ett antal stationer. Fråga ställdes om 

belysningen vid fiskvägen kan påverka uppvandring av fisk som kan vara 

känslig för detta?  

 

Var artrikt i vegetationen när man håvade, borde inventeras närmare av t ex 

GÄVVF och då inte bara med sparkprovsmetoden.  

 

Skulle vara intressant att göra även nästa år då man kan nå många.  

 

o Drönarfilmning med hjälp av Länsstyrelsen. Tyvärr har flera punkter fått tas 

bort då de ligger för nära Landvetter flygplats och det där är flygförbud. Blir 

kanske filmning för hand där istället. 



MÖLNDALSÅNS VATTENRÅD 

 4 

- Rapportering från arbetsgrupper för delprojekt 

o Arbetsgruppen (Michael, Emma, Torbjörn, Stig & Niklas/Matilda) hade möte i 

våras och reviderade presentationen för politikerna. Den är nu indelad i olika 

delsträckor då de skiljer sig åt (Mölndal-Göteborg, Landvetter-Mölnlycke och 

uppströms landsbygd). Michael visade resultatet för vattenrådet. Synpunkt 

från vattenrådet att man bör koppla till miljömålen.  

Borde bli av hösten 2019. 

o Möten med tjänstepersoner i kommunerna (Michael, Emma, Torbjörn, Stig & 

Niklas/Matilda). Samma som ovan 

o Skyltprojekt (Emma, Elisabet & Michael). Michael och Emma har träffats och 

tagit fram förslag på 20-30 skyltar  

Fortfarande oklart om projektet kan få pengar (se ovan). Behöver besked så 

vi vet om vi ska gå vidare. Borde kunna inkludera arvode till Michael.  

o Mobil skärmutställning (Emma, Elisabet & Michael) 

Hänger ihop med skyltprojektet. 

o Vatten i skolan/Skolbäck. Har blivit beviljade medel. 

Hans Lindqwist som är ungdomsansvarig på Sportfiskarna kan tänka sig att 

hålla i detta. De ser över vilka skolor som kan vara lämpliga och inventerar 

lämpliga vattenmiljöer att besöka. Viktigt att vi får besked om finansiering 

och att samtliga grupper bokar in mötestider så att man kommer framåt i 

projekten. 

- Andra uppdrag 

o Utbildning för vattenrådet (även de för Göta älvs, Säveåns och 

Bohuskustens) om Vattendirektivet (Monica / Ragnar).  

Blir av den 16 september, inbjudan har gått ut. 

o Vattendragsvandring längs Nolån i Bollebygd (Peter & Isabell), inget klart.  

Kommer att bli en vattendragsvandring vid årsmötet för Lygnerns vattenråd. 

o Leif-Henrik föreslog på förra mötet att vattenrådet vid något tillfälle under 

året besöker de dämmen som finns inom ARO. 

Vi börjar idag med besök vid dämmet i Hindås. Bör sedan förlägga möten 

ute i ARO, främst under vår och tidig höst. 

6. Ny hemsida för vattenrådet då www.vattenorganisationer.se upphör vid 

årsskiftet 

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.  
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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 (ca tre dagars arbete, som delas på de fyra vattenråden på GR) och 

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

nya sidorna (ca en dags arbete/vattenråd).  

7. Övriga frågor 

Fråga lyftes hur ärendet ligger gällande deponin vid Ryamotet? Emma hör med Linda 

Harald. Susann Lundman på Lst har det ärendet, (se mail från Susann 2019-05-06, 

bifogas). 

8. Nästa möte 

Nästa möte för vattenrådet hålls på GR den 25 september kl. 13:00.  

 

Mötet avslutades med en vattendragsvandring vid V Nedsjöns dämme i Hindås där vi fick 

information om dämmet, den planerade nya fiskvägen och vattenverket som ska byggas 

nära ån. Vi gick en bit nedström dämmet och tittade på ån och åkte sedan vidare till 

Risbohults naturreservat.  

 

/Monica Dahlberg, sekr. 

file://///grfs.gr.to/avd/Miljösam/10_Vattenråd/Vattenråd%20Mölndalsån/Ant%20Mölndalsåns%20VR/www.vattenradivast.se

