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Rapportering av 2021 års verksamhet för Mölndalsåns 

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 

 

Bollebygds kommun 

Härryda kommun 

Mölndals stad 

Göteborgs Stad 

Lerums kommun 

Mölndals Kvarnby 

Mölndalsåns fiskeråd 

Sportfiskarna 

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) 

Södra Skogsägarna (Södra) 

Naturskyddsföreningen (SNF) 

 

Ragnar Lagergren, Länsstyrelsen (kontaktperson) 

 

Monica Dahlberg, Göta älvs vattenvårdsförbund (GÄVVF)  

                             /Göteborgsregionen (GR), sekr  

 

Peter Nolbrant, Vattenmyndigheten inom Water Co 

Governance-projektet 

 

För detaljerad info se vattenrådets hemsida: 

https://www.vattenradivast.se/molndalsans-vattenrad.html 

 

  

Förändringar i 

vattenrådet under 

året 

Det kan vara ändrade stadgar, nya medlemmar, ändrat 

verksamhetsområde, ny organisationsform, ändrat 

kontonummer och liknande. 

 

 

  

 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/vara-tjanster/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
https://www.vattenradivast.se/molndalsans-vattenrad.html
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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 för vattenrådet  

(Ant finns på hemsida) 

Digitalt 

2021-01-13 

19 Adm GR 

Möte för vattenrådet  

(Ant finns på hemsida) 

Digitalt 

2021-03-11 

19 Adm GR 

Möte för vattenrådet  

(Ant finns på hemsida) 

Digitalt 

2021-04-13 

18 Adm GR 

Möte för vattenrådet  

(Ant finns på hemsida) 

Digitalt 

2021-05-17 

16 Adm GR 

Möte för vattenrådet  

(Ant finns på hemsida) 

Digitalt 

2021-08-26 

18 Adm GR 

Möte för vattenrådet  

(Ant finns på hemsida) 

Digitalt 

2021-10-28 

17 Adm GR 

Löpande administration av vattenrådets 

hemsida 

  Adm GR 

Yttrande Granskning DP Airport City 4 2021-04-18  Adm GR 

Yttrande Granskning DP Mölnlyckemotet 2021-04-28  Adm GR 

Yttrande Samråd Vattenmyndigheten 2021-

2027 

2021-04-30  Adm GR 

Yttrande Samråd Järnväg Göteborg Borås 2021-06-11  Adm GR 

Yttrande Samråd om riskhanteringsplan för 

Göteborg enl översvämningsdirektivet 

2021-09-24  Adm GR 

Yttrande Förslag till Göteborgs Stads 

åtgärdsplan för god vattenstatus 2022-2027 

2021-09-29  Adm GR 

Skyltprojekt 

Finansiering via Water CoG och kommuner 

2019-2022   

Vattendragsvandring under 

Västerhavsveckan 

  7 218 

Inventering av vandringshinder i biflöden 

till Mölndalsån. (Projektägare: 

Sportfiskarna, Fiskevårdsbidrag) 

  0 

Fysiska åtgärder i vatten som vattenrådet 

deltagit i eller ansvarat för 

Plats Kost-

nad  

Finansiering 

Det kan vara iläggning av lekgrus, 

våtmarker, borttagning av vandringshinder 

och liknande.  

   

(Gör fler rader vid behov!)    

https://www.vattenradivast.se/molndalsans-vattenrad/dokument/motesanteckningar.html
https://www.vattenradivast.se/molndalsans-vattenrad/dokument/motesanteckningar.html
https://www.vattenradivast.se/molndalsans-vattenrad/dokument/motesanteckningar.html
https://www.vattenradivast.se/molndalsans-vattenrad/dokument/motesanteckningar.html
https://www.vattenradivast.se/molndalsans-vattenrad/dokument/motesanteckningar.html
https://www.vattenradivast.se/molndalsans-vattenrad/dokument/motesanteckningar.html
https://vattenradivast.se/download/18.6f4f03d41794332c045abfd9/1620652634898/Yttrande_2021-04-18_Granskning%20DP%20Airport%20City%204.pdf
https://vattenradivast.se/download/18.6f4f03d41794332c045abfda/1620652712009/Yttrande_2021-04-28_Granskning%20DP%20M%C3%B6lnlyckemotet.pdf
https://vattenradivast.se/download/18.6f4f03d41794332c045ac298/1620652847570/Yttrande_2021-04-30_Vattenmyndigheternas%20samr%C3%A5dsmaterial_M%C3%96VR.pdf
https://vattenradivast.se/download/18.6f4f03d41794332c045ac298/1620652847570/Yttrande_2021-04-30_Vattenmyndigheternas%20samr%C3%A5dsmaterial_M%C3%96VR.pdf
https://vattenradivast.se/download/18.5ba74a4917a31f93d393dbd/1624343331593/Yttrande_2021-06-11_Samr%C3%A5d%20J%C3%A4rnv%C3%A4g%20G%C3%B6teborg-Bor%C3%A5s.pdf
https://vattenradivast.se/download/18.1a1516ec17c118655634d531/1634903055971/Yttrande_2021-09-24_Riskhanteringsplan%20%C3%96versv%C3%A4mningar%20G%C3%B6teborg%20Lst.pdf
https://vattenradivast.se/download/18.1a1516ec17c118655634d531/1634903055971/Yttrande_2021-09-24_Riskhanteringsplan%20%C3%96versv%C3%A4mningar%20G%C3%B6teborg%20Lst.pdf
https://vattenradivast.se/download/18.1a1516ec17c118655634d532/1634903055990/Yttrande_2021-09-29_%C3%85P%20God%20vattenstatus%20G%C3%B6teborg.pdf
https://vattenradivast.se/download/18.1a1516ec17c118655634d532/1634903055990/Yttrande_2021-09-29_%C3%85P%20God%20vattenstatus%20G%C3%B6teborg.pdf
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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.  

   

Vattenrådens dag 2021-12-10 Digitalt ca 10 

Samrådsmöte Vattenmyndigheten 2021-03-04 Digitalt ca 5 

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 Mölndalsåns ARO ser vi som ett sätt att säkra inflytande och tillgång 

till kunskap i vattenrådets arbete. 

 

För att höja kompetensen hos representanterna i vattenrådet presenteras vid varje möte en 

ny ”Dagens art” där Michael Nilsson informerar och ger fakta om en art som lever inom 

Mölndalsåns ARO. Dessutom hålls också vattenrådets möten ibland på plats där det finns 

något intressant att se och lära sig mer om. 

 

Deltagandet i Water Co G har gett ökad möjlighet att genomföra informationsinsatser och 

projekt. En förhoppning är att vattenrådet kan komma in tidigare i t ex kommunerna 

planeringsprocesser för att man då ska ta större hänsyn till vattenfrågor. 

 

Att vattenrådet avger gemensamma yttranden som de ingående representerade 

organisationerna ställer sig bakom ger tyngd åt vattenrådets lämnade synpunkter.  

 

När vattendragsvandringar anordnas av vattenrådet bidrar de till att öka kunskapen om 

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

 

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

Det är nu klart, vilket innebär ett totalt bidrag från kommunerna på 350 000 kr/år. 

Detta bidrag är tänkt att användas som delfinansiering för gemensam åtgärdssamordnare 

på 100% (arbetsgrupp arbetar fn med en LOVA-ansökan) samt delfinansiering till andra 

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

avrinningsområdet för underlag inom åtgärdsarbetet. 
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