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Anteckningar från möte med Säveåns vattenråd  

på Göteborgsregionen (GR) den 8 mars 2019 

Närvarande Säveåns vattenråd: 

Björn Albinsson (KD), Alingsås kommun 

Adam Garneij (C), Göteborgs stad 

Robert Blomberg (C), Lerums kommun 

Olle Adolfsson (S), Lerums kommun 

Åsa Bergsten, Lerums kommun 

Stefan Bydén, Naturskyddsföreningen Alingsås 

Stefan Larsson, Naturskyddsföreningen Lerum  

Matilda Åkervall, Sportfiskarna 

Bertil Svensson, Södra Skogsägarna 

Sara Svedlindh, Länsstyrelsen VG (kontaktperson) 

Monica Dahlberg, GR (sekr.) 

1. Föregående mötes anteckningar 

Anteckningarna läggs till handlingarna 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes 

3. Val av ordförande och vice ordförande för Säveåns vattenråd 

Robert Blomberg (C), Lerums kommun utses till vattenrådets ordförande och  

Adam Garneij (C), Göteborgs stad utses till vattenrådets vice ordförande 

4. Information om nationell plan för miljöprövning av vattenkraft och behov 

av åtgärder i Säveån – Daniel Johansson, Länsstyrelsen 

Daniel var sjuk så punkten skjuts upp till nästa möte förutsatt att Daniel kan komma då. 

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) beslutar om prioritering och tidplanen efter inspel 

från Länsstyrelserna. Alla vattenkraftverk ska omprövas. 

Länk till information om: Nationell plan för miljöprövning av vattenkraft 

5. Meddelanden 

• Monica har informerade om att vattenrådets skyltprojekt (LONA) nu är avslutat.  

Vill man se skyltarna ligger alla samlade via denna länk.  

Olle påpekade att det på vissa platser är dålig samordning av skyltar, bl a vid 

Stenkullen. 

• Den 8-9 maj hålls en Våtmarkskonferens på Aspenäs herrgård.  

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/djur-och-natur/vatten/vattenverksamhet/dammar-och-vattenkraftverk/nationell-plan-for-miljoprovning-av-vattenkraftverk.html
http://www.melicamedia.se/snf/skyltar.htm
http://birdlife.se/wp-content/uploads/2019/01/Våtmarkskonferens-Inbjudan-program-VMK-2019.pdf
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• Monica informerade om att Vattenrådens dag är den 15 mars på Scandic Crown i 

Göteborg. Inbjudan har skickats ut till vattenrådet. Var och en får anmäla sig själv. 

Dokumentation från dagen finns via länken ovan. 

6. Rapportering av vattenrådets verksamhet 2018 till Vattenmyndigheten. 

Rapporteringen skall vara vattenmyndigheten tillhanda senast den 15 april 2019.  

Monica hade inför mötet ställt samman en redovisning av aktiviteter vattenrådet 

anordnat/deltagit i under 2018 inkl en ekonomisk rapport. Inga synpunkter inkom från 

vattenrådet. 

7. Planerade aktiviteter 2019 inkl ansökan om bidrag från 

Vattenmyndigheten. 

Två informationsmöten i Alingsås om den Limnologiska undersökningen av Anten och 

Mjörn genomförs under våren 2019. Det ena blir dagtid för fr f a politiker och 

tjänstepersoner i kommunerna och det andra blir kvällstid för privatpersoner. Monica har 

tillfrågat konsulten som utfört undersökningen om pris och de vill ha 4 500 kr per tillfälle.  

Vattenrådet bör arbeta för en regleringssamordning för Säveån liknande den som 

Mölndals kvarnby, Göteborg, Mölndal och Härryda har för Mölndalsån. Vad har det 

kostat? 

Viktigt att arbeta för anläggande av naturbaserade lösningar för att minska 

översvämningsrisker. VGR/Västarvet bjuder in till ett möte ang detta den 14 maj kl 9-15 

(inbjudan bifogas anteckningarna) 

Finns klimatanpassningsplaner för alla kommuner? Var och en av kommunrepresentan-

terna tar reda på detta till nästa möte. 

Bjuda in David Hirdman, Expertsamordnare och klimatanpassningsstrateg i Lerum till ett 

möte.  

Det finns pengar att söka på HaV (Håkan Carlstrand) för åtgärder inom Laxens år. Ska 

vattenrådet göra något projekt inom detta område? Fortsatt diskussion på nästa möte. 

8. Brev till Länsstyrelsen om fiskåtgärder 

Stefan hade till ett tidigare möte tagit fram ett förslag till skrivelse till Länsstyrelsen 

gällande akutåtgärder för vandrande fisk i Säveån. Fokus är: ”För fiskens skull inte 

fiskets skull” 

Viktigt att syftet med skrivelsen blir rätt. Vattenrådet skriver hellre under punkt 3 att: 

”En översyn av laxförvaltningen bör göras” än som det står nu ”Laxfisket avlyses i hela 

ån”. Länsstyrelsen har tillsynen och man vill försäkra sig om att frågorna tas om hand. 

Säveån är prioriterad i nationell plan för vattenkraft.  

 

Stefan ändrar skrivelsen så att fokus blir förslag på enkla åtgärder samt att den ovan 

nämnda ändringen görs. Bör påtalas att nu gällande vattendom inte efterlevs. 

 

Sara frågar Daniel Johansson, Lst om han kan komma till nästa möte istället då han inte 

kunde komma till detta.  

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/vattendistrikt-sverige/vasterhavet/vattenrad-vasterhavet/vattenradens-dag/Sidor/Vattenrådens-dag-2019.aspx
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Bör till nästa möte även bjuda in Partillebo som ansvarar för Jonsereds kraftverk till 

dialog. Viktigt att kraftverket sköts på ett sätt som minimerar den negativa påverkan på 

fisken så mycket som möjligt. Bertil tar kontakt med Partillebo. 

Vore bra om någon som är intresserad av frågorna kommer till vattenrådet som 

representant för de mindre kraftverksägarna. Lennart Larsson hör efter om någon annan 

än nuvarande representanten Lars Henriksson vid Långareds kvarn är intresserad av att 

vara med. 

9. Lägesrapport limnologisk undersökning av Anten och Mjörn 

Rapporten är klar och publicerad på www.gotaalvvvf.org. Carin Nilsson från Medins 

kommer till Göta älvs vattenvårdsförbunds årsmöte den 9 april i Kungälv och drar 

resultaten. 

Vattenrådet anordnar två tillfällen med information om resultaten (se ovan) 

10. Lägesrapport ang beslut om sammanslagning med Anten-Mjörnkommittén 

inkl extra finansiering från kommunerna 

• Lerum har för 2019 fakturerats med 80 000 kr och har nu två politiska representanter 

i vattenrådet (Robert Blomberg (C),ledamot och Olle Adolfsson (S), ersättare)  

• Alingsås har för 2019 fakturerats med 80 000 kr och har nu två politiska 

representanter i vattenrådet (Björn Albinsson (KD),ledamot och Peter Norlander (S), 

ersättare) 

• Vårgårda har för 2019 fakturerats med 24 000 kr och har nu två politiska 

representanter i vattenrådet (Kristian Olsson (KD), ledamot och Torbjörn Pettersson 

(KD), ersättare) 

• I Partille diskuteras finansieringen och nyttan för kommunen att bidra till vattenrådet. 

Frågan har även ställts om vad som ”händer” om man inte är med. Denna fråga bör 

diskuteras på kommande möte då det inte finns något beslut om konsekvensen att 

inte delta med finansiering och politisk representation. 

• I Göteborg har Stadsledningskontoret förordat att staden ska bidra till vattenrådet 

men man har ännu inte fattat beslut om finansieringen. Man har tillsatt en politisk 

representant (Adam Garneij (C)). Han ska försöka verka för ett positivt beslut om 

finansieringen.  

• Fortfarande oklart var ärendet ligger i Borås 

11. Ev uppdatering av hemsidan? (stående punkt) 

Monica har fått en text om skogens vatten av Bertil som hon lagt in på hemsidan. 

 

Informerades om på Vattenrådens dag att vattenråden under 2019 måste ta fram nya 

hemsidor då www.vattenorganisationer.se upphör vid årsskiftet 2019-2020. Detta 

kommer att medföra en merkostnad för vattenrådet vi inte räknat med då tanken först 

var att vattenmyndigheten skulle göra detta arbete. Monica har kontaktat 

Vattenmyndigheten för att få besked om vattenråden kan söka särskilda medel för denna 

extrakostnad. Hon har inte fått svar om det ännu. 

http://www.gotaalvvvf.org/
https://www.vattenorganisationer.se/savean/modules.php?name=Content&op=showcontent&id=2012
http://www.vattenorganisationer.se/
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12. Övriga frågor 

Inga övriga frågor togs upp 

13. Nästa möte 

Nästa möte med Säveåns vattenråd hålls den 10 maj 2019 kl 09:00 på 

Göteborgsregionen (GR). 

 

Monica Dahlberg, sekr. 


