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Anteckningar från möte med Säveåns vattenråd  

på GR den 1 juni 2018 

Närvarande Säveåns vattenråd: 

Thomas Lenberg, Alingsås kommun  

Åsa Bergsten, Lerums kommun 

Karin Lindblad Johansson, Partille kommun 

Martina Wetterlund, Partille kommun 

Lennart Larsson, LRF 

Stefan Bydén, Naturskyddsföreningen Alingsås 

Niklas Wengström, Sportfiskarna 

Stefan Börjesjö, Alingsås Energi AB 

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 

Monica Dahlberg utses till att vara både ordförande och sekreterare vid detta mötet. 

4. Meddelanden 

• Åsa informerade om att Lerum nu inventerar lämpliga lokaler för anläggande av 

dammar. Man kommer till hösten att skicka in LONA-ansökan för bidrag till 

anläggande.  

• Monica informerade om att upphandlingen av den limnologiska undersökningen av 

Anten och Mjörn 2018 är klar och att uppdraget tilldelats Medins Havs och 

Vattenkonsulter. Det var de som utförde motsvarande uppdrag för 10 år sedan. Det 

som ingår är: Vattenkemi, Växtplankton, Djurplankton, Makrofyter (vattenväxter), 

Bottenfauna, Nätprovfiske i sjöarna, Kvicksilver och PFOS i gädda och abborre, 

Metaller och miljögifter i sediment, Läkemedelsrester och Mikroplast.  

 

Resp Fiskevårdsområdesförening (FVO) för de båda sjöarna har ansvar för att 

utföra själva nätprovfisket. Sportfiskarna har fått i uppdrag av Mjörns FVO att 

utföra det i Mjörn. Medins utvärderar resultaten från fiskena. 
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• Vattendragsvandringen längs Kullaån den 16 maj var lyckad. Ca 20 personer deltog. 

Föreslogs att hålla vattendragsvandring på Biologiska mångfaldens dag (22/5) våren 

2019. 

• Den 17 oktober kl. 09:15-12:00 bjuder Länsstyrelsen in till informations- och 

samverkansmöte om översvämningshantering och dammsäkerhet längs med 

Säveån. Syftet med mötet är att skapa en gemensam bild av hur situationen ser ut i 

Säveån gällande tappning, dammar och översvämningsrisker, så att de forum som 

jobbar med frågorna på olika sätt har samma information. Mötet utgör en del av 

Länsstyrelsens arbete med att samordna arbetet med klimatanpassning i länet. 

Mötet är även en del av arbetet med Översvämningsdirektivet, där Säveån är ett av 

de vattendrag där det finns områden som är utpekade som områden med betydande 

översvämningsrisk. 

• Förslag till beslut om finansiering till vattenrådet fr kommunerna med tillhörande ny 

arbetsordning skickades till kommunerna i början av maj.  

 

Ingen av de deltagande kommunrepresentanterna visste när ärendet kommer att tas 

upp i resp KS. 

5. Samråd Vattenmyndigheten – Miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade 

vattenförekomster (KMV) på grund av vattenkraft (svar senast 15/9). 

Det finns inga vattenförekomster i Säveån som föreslås som KMV så Säveåns vattenråd 

kommer inte svara på denna remiss. 

6. Utställning av Översiktsplan för Alingsås (svar senast 19/8). 

Alingsås, SNF och Sportfiskarna kommer att svara. De skickar sina yttranden till Monica 

som om det inkommer något utifrån dessa skriver ett yttrande från vattenrådet. 

7. Hur går det för skyltprojektet? 

Skyltarna är tryckta och klara, nu ska de bara sättas upp också. 

Stefan Bydén hade med sig Göteborgs skyltar till GR så de finns att hämta där. Monica 

kontaktar Emil på Park- och naturförvaltningen. 

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

Inget nytt. Det blev inga bidrag till åtgärder från EU-programmet LIFE. Ev kommer 

pengar att sökas från vattenkraftens miljöfond. 

9. Ev uppdatering av hemsidan? (stående punkt) 

• Stefan Bydén skickar en länk till Mjörnbygdens Naturcentrum så Monica kan lägga 

in den på hemsidan. 

• Länk till Anten-Mjörnkommitténs nyhetsbrev läggs in på hemsidan 

• Alla får i uppdrag att titta igenom hemsidan och se om länkar mm är aktuella.  

Finns det t ex några aktuella planer som berör Säveån som vi ska länka till. 
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• 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. 

10. Övriga frågor 

• Vid nästa möte gör Sara en dragning om Länsstyrelsens mätkampanj i Säveån 

• Partillebo som nu köpt Jonsereds kraftstation av Alingsås Energi kommer att installera 

en smoltledare bestående av en plåt som sitter i nedre plattan. Fingaller vid 

intagskanalen planerat, men blir kanske inte av nu när man inte fått LIFE-bidrag. 

• Anten-Mjörnkommitténs nyhetsbrev delas ut på nästa möte. 

11. Nästa möte 

Nästa möte med Säveåns vattenråd håll den 7 september på Tallhyddan i Alingsås. 

 

Monica Dahlberg, sekr. 

https://www.alingsas.se/bygga-bo-och-miljo/luft-vatten-och-avlopp/sjoar-och-vattendrag/anten-mjornkommitten/nyhetsbrev
https://kartor.eniro.se/m/JpqHK?embed=false&center=57.934412571809915,12.509543895721436&zoom=16&layer=map

