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Rapportering av 2021 års verksamhet för Göta älvs vattenråd 

 

Ifylld blankett ska skickas senast 15 april 2022 via länsstyrelsens e-tjänst 

för komplettering i ärende. Observera att diarienumret från förra årets beslut 

om samverkanbidrag måste anges i e-tjänsten (anges som XXXX-2021).  

 

Vill vattenrådet ansöka om nytt årligt bidrag ska särskild ansökningsblankett 

skickas ifylld med e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se med kopia till 

kontaktpersonen på ansvarig länsstyrelse för ert vattenråd.  

 

Medlemmar  Behöver inte vara detaljerad, men visa gärna vilka 

organisationer eller intressen som finns representerade i 

vattenrådet 

 

Vänersborgs kommun 

Trollhättans stad 

Trollhättan Energi AB 

Lilla Edets kommun 

Ale kommun 

Kungälvs kommun 

Göteborgs stad 

- Politiker, Ida Fossenstrand (M), ordf 

- Miljöförvaltningen 

- Kretslopp och vatten 

Öckerö kommun 

Göteborgs Hamn AB 

Gryaab AB 

Industrirepresentant (Nouryon PPC AB) 

LRF 

Naturskyddsföreningen 

Södra skogsägarna 

Sportfiskarna  

Vattenfall Vattenkraft AB 

 

Ragnar Lagergren, Länsstyrelsen VG (kontaktperson) 

Monica Dahlberg, Göta älvs vattenvårdsförbund (GÄVVF)  

                             /Göteborgsregionen (GR), sekr 

Förändringar i 

vattenrådet under 

året 

Det kan vara ändrade stadgar, nya medlemmar, ändrat 

verksamhetsområde, ny organisationsform, ändrat 

kontonummer och liknande. 

 

Ny arbetsordning antogs 2021-03-26 

 

 

 

 

 

 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/vara-tjanster/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
https://vattenradivast.se/download/18.35b4a66318002ba975a3c1e/1649663574346/Arbetsordning%20G%C3%B6ta%20%C3%A4lvs%20vattenr%C3%A5d_2021-03-26.pdf
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Redovisning av vattenrådets samverkans-aktiviteter år 2021 

Komplettera gärna korta redovisningar nedan med vattenrådets egen 

verksamhetsberättelse, om sådan finnes. 

Aktiviteter som vattenrådet anordnat Plats och 

datum 

Antal 

medver

-kande 

Kostnad 

Informationsmöten, samverkan och dialog, 

framtagande av informationsmaterial, 

hemsida, arbetsgrupper, remisshantering, 

vattendragsvandringar, övervakning och 

liknande.  

   

Möte med vattenrådet 

(Ant finns på hemsida) 

Digitalt 

2021-01-20 

16 Adm GR 

Möte med vattenrådet 

(Ant finns på hemsida) 

Digitalt 

2021-03-19 

12 Adm GR 

Möte med vattenrådet 

(Ant finns på hemsida) 

Digitalt 

2021-03-26 

11 Adm GR 

Möte med vattenrådet 

(Ant finns på hemsida) 

Digitalt 

2021-05-27 

12 Adm GR 

Möte med vattenrådet 

(Ant finns på hemsida) 

Digitalt 

2021-09-07 

15 Adm GR 

Möte med vattenrådet 

(Ant finns på hemsida) 

Digitalt 

2021-10-27 

15 Adm GR 

Yttrande Samråd Vattenmyndigheten 2021-

2027 

2021-04-30  Adm GR 

Yttrande Remiss HaV ÅP havsmiljön 2021-04-30  Adm GR 

Yttrande samråd Slussar Lilla Edet och 

Vänersborg 

2021-06-07  Adm GR 

Yttrande Samråd riskhanteringsplan för 

Göteborg enl. översvämningsdirektivet 

2021-09-24  Adm GR 

Yttrande Förslag till Göteborgs Stads 

åtgärdsplan för god vattenstatus 2022-2027 

2021-09-30  Adm GR 

Yttrande Samråd Fiskväg förbi dammen vid 

Hältorpssjöns utlopp 

2021-12-01  Adm GR 

Vattendragsvandring i Risveden för 

vattenrådet. Sportfiskarna informerade om 

projekt där de inventerat våtmarker. De fick i 

samband med detta kontakt med LRFs 

kommunrepresentant i Ale och hoppas kunna 

genomföra åtgärder för återvätning av 

påverkade våtmarker. 

2021-09-27 8 Adm 

GR+resa 

Projekt: ”Utredning av källor/källfördelning 

och åtgärdspotential i tre biflöden till Göta 

älv”. Synoptisk provtagning av 

näringsämnen inom Stallbackaåns och 

Lerumsåns ARO 

Projektet beviljades 2021-05-31 LOVA-

bidrag från Lst med högst 85 550 kr (utbetalt 

2021: 56 663 kr).  Dnr: 501-54728-2020 

Projektet avslutades 2022-03-31 

  105 883 kr 

https://www.vattenradivast.se/gota-alvs-vattenrad/dokument/motesanteckningar.html
https://www.vattenradivast.se/gota-alvs-vattenrad/dokument/motesanteckningar.html
https://www.vattenradivast.se/gota-alvs-vattenrad/dokument/motesanteckningar.html
https://www.vattenradivast.se/gota-alvs-vattenrad/dokument/motesanteckningar.html
https://www.vattenradivast.se/gota-alvs-vattenrad/dokument/motesanteckningar.html
https://www.vattenradivast.se/gota-alvs-vattenrad/dokument/motesanteckningar.html
https://vattenradivast.se/download/18.6f4f03d41794332c045ac299/1620653027370/Yttrande_2021-04-30_Vattenmyndigheternas%20samr%C3%A5dsmaterial_G%C3%84VR.pdf
https://vattenradivast.se/download/18.6f4f03d41794332c045ac299/1620653027370/Yttrande_2021-04-30_Vattenmyndigheternas%20samr%C3%A5dsmaterial_G%C3%84VR.pdf
https://vattenradivast.se/download/18.7358b07f1799ba1e030a2f18/1622113725687/Yttrande_2021-04-30_Remiss%20HaV%20Uppdatering%20%C3%A5tg%C3%A4rdsprogram%20havsmilj%C3%B6n.xlsx
https://vattenradivast.se/download/18.5ba74a4917a31f93d393de6/1624343498239/Yttrande_2021-06-07_Slussar%20G%C3%B6ta%20%C3%A4lv_TV.pdf
https://vattenradivast.se/download/18.5ba74a4917a31f93d393de6/1624343498239/Yttrande_2021-06-07_Slussar%20G%C3%B6ta%20%C3%A4lv_TV.pdf
https://vattenradivast.se/download/18.1a1516ec17c118655634d528/1634902843038/Yttrande_2021-09-24_Riskhanteringsplan%20%C3%96versv%C3%A4mningar%20G%C3%B6teborg%20Lst.pdf
https://vattenradivast.se/download/18.1a1516ec17c118655634d528/1634902843038/Yttrande_2021-09-24_Riskhanteringsplan%20%C3%96versv%C3%A4mningar%20G%C3%B6teborg%20Lst.pdf
https://vattenradivast.se/download/18.1a1516ec17c118655634d529/1634902843055/Yttrande_2021-09-30_%C3%85P%20God%20vattenstatus%20G%C3%B6teborg.pdf
https://vattenradivast.se/download/18.1a1516ec17c118655634d529/1634902843055/Yttrande_2021-09-30_%C3%85P%20God%20vattenstatus%20G%C3%B6teborg.pdf
https://vattenradivast.se/download/18.3b02bae717dc272d0ec211b4/1642583983842/Yttrande_2021-12-02_Samr%C3%A5d%20Fiskv%C3%A4g%20H%C3%A4ltorpssj%C3%B6n%20Ale.pdf
https://vattenradivast.se/download/18.3b02bae717dc272d0ec211b4/1642583983842/Yttrande_2021-12-02_Samr%C3%A5d%20Fiskv%C3%A4g%20H%C3%A4ltorpssj%C3%B6n%20Ale.pdf
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Kartläggning av vandringshinder i biflöden 

till Göta älvs huvudfåra 2020-2021 

(Projektägare: Sportfiskarna) 

   

Fysiska åtgärder i vatten som vattenrådet 

deltagit i eller ansvarat för 

Plats Kost-

nad  

Finan-

siering 

Det kan vara iläggning av lek-grus, 

våtmarker, borttagning av vandringshinder 

och liknande.  

   

(Gör fler rader vid behov!)    

 

Aktiviteter som vattenrådet deltagit i  

(ej arrangerat) 

Datum Plats Antal från 

VR som 

deltagit 

Det kan vara informationsmöten, samverkan 

och dialog, arbetsgrupper, 

vattendragsvandringar och liknande.  

   

Medlemmar i Vattenrådssamverkan Väst    

Samrådsmöte Vattenmyndigheten 2021-03-04 Digitalt ca 10 

Vattenrådens dag 2021-11-10 Digitalt ca 10 

Beskriv här kortfattat hur aktiviteterna bidragit till höjd vattenkvalitet eller lokal 

samverkan 

 

Att det vid vattenrådets möten träffas många olika parter med en bred anslutning av 

organisationer inom Göta älvs ARO ser vi som ett sätt att säkra inflytande och 

tillgång till kunskap i vattenrådets arbete.  

 

Vattendragsvandringar som anordnas av vattenrådet bidrar till att öka kunskapen om 

och förståelsen för behovet av sjöar och vattendrag med god vattenkvalitet/status. 

 

Att vattenrådet avger gemensamma yttranden som de ingående representerade 

organisationerna ställer sig bakom ger tyngd åt vattenrådets lämnade synpunkter. 

 

Målet med projektet ”Utredning av källor/källfördelning och åtgärdspotential i tre 

biflöden till Göta älv” (se ovan) är att det i förlängningen ska leda till åtgärder som 

minskar tillförseln av näringsämnen till vattendragen och havet. 

 

Inom projektet ”Kartläggning av vandringshinder i biflöden till Göta älvs huvudfåra” 

(se ovan) har data om vandringshinder kartlagts och digitaliserats. 

Arbetet med att identifiera vandringshinder och skapa förutsättningar för att åtgärda 

dessa är ett viktigt led i arbetet mot miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag.  

 

Vattenrådet har under 2021 arbetat för att få bidrag från ingående kommuner: 

Det är nu klart, vilket innebär ett totalt bidrag från kommunerna på 420 000 kr/år. 

Detta bidrag är tänkt att användas som delfinansiering för gemensam åtgärds-

samordnare på 100% (LOVA-ansökan inskickad) samt delfinansiering till andra 

projekt som vattenrådet ser som relevanta, t ex fördjupade undersökningar inom 

avrinningsområdet för underlag inom åtgärdsarbetet. 
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