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Anteckningar från möte med Säveåns vattenråd  

på Tallhyddan i Alingsås den 7 september 2018 

Närvarande Säveåns vattenråd: 

Jenny Leonardsson, Alingsås kommun 

Karin Lindblad Johansson, Partille kommun 

Stefan Bydén, Naturskyddsföreningen Alingsås 

Stefan Larsson, Naturskyddsföreningen Lerum  

Niklas Wengström, Sportfiskarna 

Bertil Svensson, Södra Skogsägarna 

Stellan Andersson, Mjörnbygdens Naturcentrum 

Sara Svedlindh, Länsstyrelsen VG (kontaktperson) 

Monica Dahlberg, GR (sekr.) 

1. Föregående mötes anteckningar 

Nyhetsbrev från Anten-Mjörnkommittén delades ut 

Bertil meddelade att artikeln om ”Blå målklasser” är på gång 

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 

• Gällande den limnologiska undersökningen av Anten och Mjörn behöver Medins ha in 

gäddor för analys av Hg och PFAS senast den 31 oktober. 

• Frågan ställdes vem som har möjlighet att presentera vattenrådets verksamhet på 

informations- och samverkansmötet om översvämningshantering och dammsäkerhet 

längs med Säveån på Länsstyrelsen (Lst) den 17 oktober.  

 

Stefan Bydén åtog sig att göra detta. 

• Inga synpunkter har inkommit till yttrande om Alingsås ÖP så vattenrådet kommer 

inte att avge ett sådant. 

• Sara meddelade att de på beredningssekretariatet på Lst under september 2018-maj 

2019 kommer att arbeta intensivt med statusklassningen av vattenförekomsterna. 
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Det betyder att representanterna från Lst kommer att vara mindra aktiva i 

vattenråden. 

5. Mätkampanj i Säveån, Sara Svedlindh, Länsstyrelsen 

Sara redovisade resultaten från mätkampanjen som genomfördes 2017. Undersökningar 

som ingick var bottenfauna, kiselalger, elfiske, miljögifter och grundvatten. Rapporten 

finns på Lst:s hemsida. 

Saras presentation skickades ut till vattenrådet efter mötet. 

6. Lägesrapport ang beslut om sammanslagning med Anten-Mjörnkommittén 

inkl extra finansiering från kommunerna 

i Alingsås går ärendet upp till KSAu den 26/9. 

I Partille är det en fråga om vem som skall betala och där har frågan stannat upp. 

Skicka fråga till Lerum, Vårgårda och Borås om hur det går där. 

Sedan mötet har KS i Lerum beslutat enligt förslaget om sammanslagning, finansiering 

och ny arbetsordning. 

7. Hur går det för skyltprojektet? 

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

Göteborg har hämtat sina skyltar, vet dock inte om de är uppsatta ännu. Skyltar sitter 

uppe på Risön, vid Tallhyddan och i Brobacka. Stefan Larsson har Lerums skyltar, där det 

nu är klart med tillstånd om uppsättning från alla markägare. Vårgårda har fått sina 

skyltar och ska sätta upp dem.  

Då det finns pengar över i projektet beslutades att var och en av kommunerna och 

Mjörns FVO får sätta upp skyltarna själva. Man kan därefter fakturera projektet med 

3000 kr/skylt för uppsättning. faktura skickas till Alingsås kommun, Jenny återkommer 

med faktureringsuppgifter.  

Beslutades också att Stefan Bydén får ersättning med 500 kr/skylt för arbetet han lagt 

ner på att producera dem. 

Till projektredovisningen behöver vi bilder på alla uppsatta skyltar senast 30 november 

2018. 

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 kopplat till de omprövningar av samtliga 

vattenkraftverk som ska göras. Man väntar nu på var i prioriteringsordningen Hillefors 

hamnar. 

Håkan Danielsson som varit produktions chef vid Hillefors går i pension. Bertil Svensson 

är utsedd att presentera Säveån för den nya chefen. 

Laxlek nedanför Hillefors har konstaterats. 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/2018/matkampanj-2017---miljogifter-i-ytvattenforekomster.html
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Niklas informerade om att vid en DNA-analys som gjorts på lax i Göta älv kan man 

konstatera att man där hittar lax som borde leka i Säveån.  

9. Ev uppdatering av hemsidan? (stående punkt) 

Inga synpunkter på hemsidans innehåll. 

Ombyggnad av hela plattformen för www.vattenorganisationer.se pågår. Därför inte 

önskvärt att göra så mycket ändringar nu innan innehållet förs över till det nya.  

 

Finns det någon som har fina bilder på Säveån, biflöden el. sjöarna som kan användas på 

den nya hemsidan får man gärna skicka dessa till Monica. 

10. Övriga frågor 

• Bertil har noterat väldigt extrem lek av bäcknejonöga i en bäck hemmavid och ställer 

frågan vad det kan bero på? Niklas åtar sig att kolla upp det. 

• Karin ställde frågan om hur bra fisk kan vandra i låga kulvertar. konstaterades att 

öring kan vandra långt om de inte är för branta.  

11. Nästa möte 

Nästa möte med Säveåns vattenråd håll den 18 oktober på GR, Anders Personsgatan 8  

i Göteborg. 

 

Monica Dahlberg, sekr. 

http://www.vattenorganisationer.se/

