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Anteckningar från möte med Säveåns vattenråd på GR 

den 2 februari 2018 

Närvarande Säveåns vattenråd: 

Jenny Leonardsson, Alingsås kommun 

Gunilla Rådman, Lerums kommun  

Magnus Sundberg, Partille kommun  

Lennart Larsson, LRF 

Stefan Bydén, Naturskyddsföreningen Alingsås 

Stefan Larsson, Naturskyddsföreningen Lerum  

Niklas Wengström, Sportfiskarna 

Bertil Svensson, Södra Skogsägarna 

Josefin Levander, Vattenmyndigheten Västerhavet 

Anna Georgieva Lagell, Klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelsen VG 

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 sekreterare vid mötet 

Niklas Wengström utses till ordförande och Monica Dahlberg till sekreterare vid detta 

mötet. 

4. Meddelanden 

• Rapporterades kort från arbetsgruppen inom Skyltprojektet. Förseningar p g a att 

Bosse Johansson blivit sjuk. Stefan Larsson har tagit över uppdraget att beställa 

tryck av skyltar samt framtagande och uppsättning av skyltställ. Projektet har fått 

förlängt t o m 2018. Stefan ska reka vid lokalerna för att titta på vilka uppsättnings-

metoder som bör användas vid de olika lokalerna. 

 

I Alingsås måste skyltarna vara uppe senast 1 juni pga bygglovsbeslut. Övriga 

skyltar ska enligt gruppen vara uppe innan midsommar. 

• SLU utför en populationsgenetisk studie av lax, bl a i Säveån, på uppdrag av HaV. 

Visar på låg genetisk variation trots att avrinningsområdet är så stort. Visar att varje 

biflöde till Göta älv har sina egna genetiska grenar. Viktigt att odla på rätt fisk för 

utsättning.  
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Vid Jonsered kan man se problem för laxen både upp- och nedströms. En skrivelse 

bör göras om detta till Alingsås Energi som nu tagit över bl a Jonsered av Vattenfall 

m kopia till Länsstyrelsen. 

5. Pilotprojekt gällande klimatanpassning - Anna Georgieva Lagell, 

Klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelsen 

Anna Georgieva Lagell som är Klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelsen Västra 

Götalands län informerar om länsstyrelsens uppdrag att samordna arbetet på regional 

och lokal nivå med anpassningen till ett förändrat klimat. Det övergripande målet är:  

Ett samhälle som står robust inför klimatförändringar 

Länsstyrelsen vill därför ha dialog med vattenråden om klimatanpassning för att ta reda 

på om länsstyrelsen har någon information om klimat och klimatanpassning som 

vattenrådet ni är intresserade av och som skulle hjälpa er i ert arbete och hus 

vattenrådet i så fall skulle ni vilja ta del av den. 

Annas presentation bifogas med anteckningarna 

Ett första utkast till informationsunderlag om klimatanpassning är utskickat till vattenrådet. 

Lämna gärna synpunkter på detta till Anna anna.georgieva.lagell@lansstyrelsen.se  

När Anna träffade Säveåns vattenråd var det någon som ställde frågor kring regleringen 

och höga flöden, samt hur Länsstyrelsen jobbar med dammsäkerhet i vattendraget. 

Samma fråga kom upp när jag och min kollega var och pratade om klimatanpassning i 

Alingsås kommun i januari. Säveån med både Göteborg och Alingsås ingår också i nästa 

cykel av arbetet enligt EUs översvämningsdirektiv.  

 

Därför har Anna och hennes kollega Håkan, som jobbar med översvämningsdirektivet 

tänkt bjuda in till ett möte för att skapa en gemensam lägesbild kring regleringen av 

Säveån – hur ser dagsläget ut? Vad har gjorts sedan tidigare problem med höga flöden 

och möjligheter att reglera? Vad är på gång utmed vattendraget kopplat till åtgärder 

utifrån både översvämningsdirektivet och vattendirektivet (som ju ska samordnas)? 

Syftet är att alla deltagande ska få aktuell information och en gemensam lägesbild. 

Förslag på medverkande: Vattenrådet, Älvsamordningsgruppen, Länsstyrelsen (de som 

jobbar med klimatanpassning, översvämningsdirektivet, dammsäkerhet och 

vattendirektivet) 

6. Samråd vattenmyndigheten 

Beslutades att samtliga representanter i vattenrådet till nästa möte skall ha läst igenom 

samrådsunderlagen och skrivit ned vad de vill lämna för synpunkter på de båda 

samråden. Dessa skickas sedan ut till alla i vattenrådet innan mötet så att alla kan se 

vad övriga har för synpunkter. Till vattenrådets nästa möte den 5 mars sammanställer 

Monica inkomna synpunkter. Dessa gås igenom på mötet för att komma fram till vad 

vattenrådet ska svara.  

mailto:anna.georgieva.lagell@lansstyrelsen.se
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7. Rapport från möte med arbetsgruppen som är tillsatta att tillsammans 

diskutera framtidens organisation runt arbetet med vattenfrågorna knutna 

till Säveåns avrinningsområde 

En arbetsgrupp med representanter för Anten-Mjörnkommittén (AMK) och Säveåns 

vattenråd (SVR) är tillsatts för att tillsammans diskutera framtidens organisation runt 

arbetet med vattenfrågorna knutna till Säveåns avrinningsområde. De träffades den 8 

december 2017 och ska träffas igen efter detta mötet.  

Utsedda representanter för vattenrådet var Åsa B, Stefan L och Bertil S. AMK hade utsett 

Hans Cagner och Ingvar Svantesson. Kommunerna i vattenrådet hade också utsett var 

sin politikerrepresentant; Alingsås (Stefan Svensson), Borås (Karl-Eric Nilsson), Göteborg 

(Anna Jivén), Lerum (Rutger Fridholm), Partille (Hadar Kronberg) och Vårgårda (Torbjörn 

Pettersson). 

Vid diskussionen framgår det att alla är positiva till att AMK:s verksamhet införlivas med 

SVR under förutsättning att vattenrådet är redo att ta över AMK:s verksamhet med dess 

samarbetsform, lokala förankring och problemhantering samt att genomförande av 

åtgärder enligt tidigare rutiner (=AMK) inte påverkas negativt eller försämras. Det skulle 

t ex kunna bildas en särskild arbets-/fokusgrupp för sjöarna Anten och Mjörn. Finns 

behov i andra områden, geografiskt eller för visst tema, kan grupper bildas även för 

dem. 

Det finns en vilja från kommunerna att växla upp arbetet inom Säveåns ARO och arbeta 

mer med åtgärder och information till allmänhet och markägare. För att detta ska bli 

möjligt behövs finansiering. Förslaget är att kommunerna bidrar med ca 2 kr/invånare 

som bor inom Säveåns ARO (enligt nedan), vilket skulle ge ett bidrag på ca 400 000 kr. 

Den kommunala representationen i vattenrådet är för närvarande främst genom 

tjänstepersoner. Om kommunerna i framtiden skall bidra till vattenrådets verksamhet 

med ett årligt bidrag ser man att kommunerna borde representeras av både politiker och 

tjänstepersoner. 

Planen nu är att ta fram en ny Arbetsordning för Säveåns vattenråd som förtydligar att 

Anten-Mjörnkommitténs uppdrag tas över av vattenrådet. En arbetsgrupp bestående av 

Monica Dahlberg, Åsa Bergsten, Hans Cagner och Stefan Svensson utsågs för detta. När 

den stora arbetsgruppen med politiker från samtliga kommuner OK:at förslaget går det 

ut för granskning av vattenrådet.  

8. Kommande aktiviteter? 

• Vattenrådet bör anordna en vattendragsvandring under 2018. Förslag är Kullaån 

som mynnar ut vid Nääs slott. Niklas Wengström och Stefan Larsson får i uppdrag 

att ta fram förslag på upplägg till nästa möte. 

9. Hur går det med Hillefors? (stående punkt) 

Omlöp för Hillefors är projekterat, förslaget liknar det som gjorts vid Hedefors. 

Omprövning av villkor krävs. Förslag med β-galler på 15 mm. Ingår i en LIFE-ansökan fr 

Lst för delfinansiering där Hillefors ingår och också preliminärt Jonsered. 

Kontaktperson på Lst i frågan är Daniel Johansson. 
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10. Ev uppdatering av hemsidan? (stående punkt) 

• Bra om alla kan titta igenom hemsidan och se om länkar mm är aktuella. Finns det 

några aktuella planer som berör Säveån som vi ska länka till. 

• Södra Skogsägarna skall genom Bertil komma in med en artikel kring Blå 

målklasser som skall läggas på vattenrådets hemsida för att visa hur man inom 

skogsbruket arbetar för att skydda vatten mot negativ påverkan. 

11. Övriga frågor 

• Lennart tog upp frågan om ett tidigare förslag som innebar att samtliga mindre 

vattenkraftverk som saknat tillstånd skulle nyprövas, vilket skulle innebära att MKB 

skulle krävas för samtliga småskaliga vattenkraftverk. Att få en sådan gjord kostar 

mycket. 

Nu har istället Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna enats 

om ny lagstiftning kring vattenkraft och vattenmiljö. Överenskommelsen innebär 

bland annat att äldre rättigheter, som en del mindre vattenkraftverk har, ska 

betraktas som tillstånd. Det betyder att sådana verksamheter ska omprövas enligt 

den nya lagen, inte nyprövas. En nyprövning ställer större krav på det underlag 

vattenkraftsägaren måste ta fram än en omprövning gör. 

Vattenkraftens lokala nyttor och betydelse för kulturmiljön föreslås i överens-

kommelsen få en starkare ställning när prövningar görs, enligt den nya 

lagstiftningen. En annan förändring som är tänkt att underlätta för bland annat 

mindre vattenkraftverk är att det skrivs in i lagen att Vattenmyndigheterna i sina 

prövningar blir skyldiga att utnyttja de möjligheter till undantag och lägre ställda 

krav som EU:s lagstiftning ger. Enligt Miljö- och energidepartementet säkerställer 

det “rätt balans mellan krav på miljöförbättrande åtgärder och dess påverkan på 

vattenkraftverk och dammar”. Nytt blir också att de beslut som Vattenmyndigheten 

fattar om klassning av ett vattendrag, och som sätter villkoren för vattenverksam-

heter i det, kan överprövas.  

Lagförslaget har nu skickats till Lagrådet för granskning, vanligtvis det sista steget 

före regeringen lägger en proposition. Händer det inget oväntat bör den, med tanke 

på överenskommelsen mellan regeringen och de tre borgerliga partierna, inte ha 

några större problem att ta sig igenom riksdagen och träda i kraft som tänkt den 

första januari 2019.  

 

För de vattenkraftsverksamheter som redan är under prövning kommer den nya 

lagen för sent för att ändra de förutsättningarna. Någon uppmaning till ansvariga 

myndigheter att vänta med prövningarna tills den nya lagen trätt i kraft ingår inte i 

uppgörelsen. Men det kommer att finnas retroaktiva pengar att söka för de 

kostnader som uppstått när den branschfinansierade fond som ATL skrivit om 

tidigare aktiveras. 

• Lerums ornitologer har i 50 år inventerat sjöfågel i Säveån fr Anten och Mjörn ner till 

Jonsered. Man kan se att det sett ungefär likadant ut under tid. Lite mer gäss nu och 

storskarv har tillkommit. Vid senaste inventeringen hittade man två övervintrande 

kungsfiskare. 
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12. Nästa möte 

Inget nytt datum för vattenrådet bestämdes på mötet 

 

Monica har efter mötet skickat ut förslag på nytt mötesdatum via en Doodle. 

Nästa möte med Säveåns vattenråd håll den 26 april kl 9-11:30 på GR 

 

Monica Dahlberg, sekr. 


