Anteckningar från möte med Mölndalsåns vattenråd
den 26 augusti 2021 via Teams
Närvarande: Stig Samuelsson, Södra skogsägarna (ordf.)
Anders Enelund (M), Mölndals stad (v. ordf.)
Sassi Wemmer (MP), Bollebygds kommun
Bengt Johansson (M), Härryda kommun
Emma Nevander, Härryda kommun
Elisabet Rex, Mölndals stad
Ann Rane, Mölndals stad
Emma Pettersson Dolderer (C), Göteborgs stad
Inger Kjellberg, Kretslopp och vatten i Göteborg
Johan Erlandsson, Miljöförvaltningen i Göteborg
Josefine Evertsson, Miljöförvaltningen i Göteborg
Leif-Henrik Andersson, Mölndals Kvarnby
Torbjörn Löfgren, Mölndalsåns Fiskeråd
Lilian Samuelsson, LRF
Michael Nilsson, Naturskyddsföreningen Härryda
Ragnar Lagergren, Kontaktperson Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Monica Dahlberg, GÄVVF/Göteborgsregionen (GR), sekr
Anton Hall, Göteborgsregionen (GR)
1.

Förra mötets anteckningar

Anteckningarna godkändes och läggs till handlingarna.
2.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.
3.

Meddelanden
• Informerades om att Vattenrådens dag hålls digitalt den 23 september
Datum för Vattenrådens dag har sedan vattenrådets möte flyttats fram till
9 eller 10 december med förhoppning om att det ska kunna bli en fysisk träff.
• Vattenrådets svar på Trafikverkets samråd över järnväg Göteborg-Borås har
skickats in och finns publicerad på vattenrådets hemsida.
• GR kommer att skicka in ansökan om LOVA-bidrag för den regionala karttjänsten
som Maria Axbrink informerade om på mötet i maj.
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• Ann informerade om att det kommit en tidig samrådshandling från Gryaab
gällande ny avloppsledning under Mölndalsån i Mölndal.
• Ragnar informerade om att Länsstyrelsen nu arbetar för fullt med att ta hand om
alla synpunkter som kom in under samrådet inom vattenförvaltningen.
Överprövning av åtgärdsplanen är begärd av flera kommuner.
Delförvaltningsplanerna med åtgärder mot vattenbrist och torka kommer att utgå
för alla vattendistrikt utom för Södra Östersjön.
4.

Dagens art – Michael Nilsson, SNF

Tofsmygga (Chaoborus)
Har en global utbredning och finns i tjärnar och sjöar.
Suger inte blod.
Viktig som föda för fisk
Anses på vissa platser i Afrika som delikatess.
Har luftsäckar för att flytta sig upp och ner i vattnet och världens snabbaste fångstorgan.
Deras byten är hoppkräftor, dessa utvecklar taggar på skalet, men bara om tofsmyggor
finns där
Har låga syrekrav och finns djupt ner i sjöarna dagtid.
Förpuppas och kläcks vid ytan.
Deras hotstatus är inte bedömd.
5.

Bordet runt – Information och reflektion från vattenrådets representanter om
vad som är på gång i de olika kommunerna/organisationerna som berör
Mölndalsåns ARO (Stående punkt)

Mölndalsåns fiskeråd
Har varit låg aktivitet i fiskerådet. FVO-föreningarna ska snart ha stämma.
Torbjörn har hört att det ifrågasatts om Härryda kommun ska vara med i vattenrådet.
Detta dementeras av Bengt.
Härryda
Vattenverket i Hindås är upphandlat. Det är PEAB som fått uppdraget. Ska vara klart
hösten 2023. Härrydas nya VA-bolag ”Härryda Vatten och Avfall AB” arbetar på med
överföringsledningar och vattentorn som beräknas vara klara sommaren 2022.
Mölnlyckemotet ska beslutas
Wendelstrand är på gång då DP blivit godkänd
Byggs vid flygplatsen
Har inventerat flodpärlmussla och hittat föryngring i Gisslebäcken och Risbohult.
Kartlägger våtmarker i höst, ska vara klart i november.
Mölndal
Muddring av Ståloppet pågår. Man följer tidplanen och arbetet ska vara klart i
september. Sedan går man vidare till bron vid Rådasjön.
Stensjö dämme och hävertledningen ska vara klart månadsskiftet september/oktober.
man har hittat föroreningar i muddret som ska skickas till Vänersborg.
Injektering vid Forsbron/Kråkans krog under v 35. Leder om vattenet till en ränna när
man gör arbeten i åfåran.
Spontningsarbeten ska göras vid vattenplatsen i Forsåker.
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Har dialog med Park och natur i Göteborg för att flödena i ån ska passa projektet.
Tar fram åtgärdsplan för att uppnå MKN i Kålleredsbäcken, rapport ska komma i oktober.
Mölndals kvarnby
Har inventerat alla dämmen, alla har fått dammsäkerhetsklass U (obetydliga konsekvenser)
Har förstärkt med staket runt dämmet vid L Härsjön för att barn som leker där inte ska trilla
i. Har även rensat bäcken för att minska risken att Härskogsvägen svämmar över och har
satt kamera mot dämmet.
Har försökt hålla lagom nivå i nedsjöarna för gäddorna.
Vid mötet var det >70% fyllnadsgrad i systemet.
6.

Yttrande: Samråd ”Riskhanteringsplan för Göteborg enligt
översvämningsdirektivet”, Länsstyrelsen (Svar senast 24 september)

Mölndal och Göteborg kommer att svara. Synpunkter som vattenrådet vill ha med
skickas in till Monica senast 17/9.
7.

Yttrande: Remiss ”Åtgärdsplan för god vattenstatus i Göteborgs stad”,
Göteborgs stad (Svar senast 30 september)

Förslaget har presenterats för vattenrådet vid ett tidigare möte av Josefine Evertsson
från Miljöförvaltningen i Göteborg.
Josefine deltog även på detta möte och frågade om det är ok att hon och Johan
Erlandsson, som medförfattare till åtgärdsplanen, är med och lyssnar på diskussionen.
Vattenrådet tyckte det gick bra att de var med.
Några synpunkter som lyftes på mötet:
-

Torbjörn tycker åtgärdsplanen är mycket bra!

-

Michael tycker att karta på s. 40 är missvisande, borde synas tydligare var vattnet
kommer ifrån. Josefine svarar att man utgått från åtgärdsområden och vad Göteborg
kan göra och har rådighet över, men att samverkan så klart är viktig.

-

Michael tycker att det vore bra om man även föreslår åtgärder uppströms, t ex
återställa åkanter och svämplan. Josefin svarar att åtgärdsplanen kommer att
kompletteras med 5 lokala åtgärdsprogram med konkreta fysiska åtgärder. Man har
fått instruktioner om att själva åtgärdsplanen inte ska vara så fyllig.

-

Michael lyfter även att fisk borde vara med som indikator. Johan informerade om att
det kommer att tas fram ett separat övervakningsdokument där fisk kommer att vara
med.

-

Ann framhöll att alla kommuner borde ta fram åtgärdsplaner för god vattenstatus.
Viktigt att tydliggöra vikten av samarbete inom avrinningsområdena.
Saknar försurning i åtgärdsplanen, borde finnas med.

Synpunkter som vattenrådet vill ha med skickas in till Monica senast 24/9.
8.

Rapportering från vattenrådets pågående projekt, vad har hänt sedan sist?
o Politikerutbildning (Michael, Emma, Torbjörn, Stig & Niklas)
Avvaktar tills det p g a Corona blir möjligt att vara med på fysiskt möte med KF
eller KS.
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o Möten med tjänstepersoner (Michael, Emma, Torbjörn, Stig & Niklas/Matilda)
Avvaktar med att boka in träffas med kommunernas tjänstepersoner tills efter vi
har träffat politikerna.
o Vattendragsvandring under Västerhavsveckan
Vattenrådet har liksom 2019 och 2020 beviljats bidrag på 50 % från VGR till att
hålla en Vattendragsvandring längs Mölndalsån under Västerhavsveckan.
Den hölls av Michael den 12 augusti med samling vid Gårda dämme.
Ca 10 personer deltog. Miljöjägarna tog fram en film.
o Inventering av vandringshinder
Sportfiskarna har blivit beviljade LOVA-medel. Bollebygd, Härryda och Mölndal
bidrar med 10 000 kr vardera till projektet.
Niklas återkommer med mer info vid nästa möte.
o Skyltprojekt (Michael, Emma, Elisabet, Josefine (Göteborg) & Monica).
Uppgifter som kvarstår är:
- Platser för skyltar måste bestämmas
- Skyltarna skall göras klara
- Slutlig utformning skall godkännas av vattenrådet/arbetsgrupp
- Tryckning av skyltar
- Montering och utplacering av skyltarna
- Marknadsföring och presentation på hemsida m.m.
- Skötsel och tillsyn av skyltarna
Bollen ligger hos Göteborg och Mölndals som ska lämna besked.
9.

Övriga aktiviteter/projekt för vattenrådet inkl. idébank för framtiden.
• Planerade
-

Inventering av bottenfauna vid Gårda i Göteborg, möjlighet att lägga till
punkter i undersökning som utförs av Göta älvs vattenvårdsförbund 2022.
Michael har tagit fram förslag.
Visades inte så stort intresse från vattenrådet att lägga till punkter i
undersökningen

-

Gun har i uppdrag att hitta tillfälle när vi kan besöka Forsåker och hitta en
lokal för möte i närheten. När det går att genomföra hänger på Coronaläget.
Skjuts troligen upp till våren 2022.

-

Besök vid Stensjö dämme hösten 2021, kan kanske kombineras med besöket
vid Forsåker och vattenrådsmöte på Mölndals museum. Beror på Coronaläget.
Skjuts troligen upp till våren 2022.

-

Vandring längs Mölndalsån nära GR hösten 2021, kan om möjligt (Corona)
kombineras med möte på GR. Skjuts troligen upp till våren 2022.

-

Viktigt att utveckla samarbetet med kommunerna, t ex genom att svara på
kommunernas ÖP.
Både Mölndals och Härrydas ÖP är framskjutet till 2022.

Viktigt diskutera vidare hur vattenrådet ser på utvecklingen inom avrinningsområdet.
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10. Vattenrådets finansiering.
Härryda: Ska tas upp i budgetbeslut på KS samma dag som detta mötet (26/8),
103 000 kr/år
Lerum: Har sagt ja till förslaget, 10 000 kr/år
Bollebygd: Har sedan mötet sagt ja till förslaget, 31 000 kr/år
Göteborg: Diskussion pågår om vilken nämnd som ska betala, 133 000 kr/år
Mölndal: Budgetfråga där detta vägs samman med annat. Inget beslut ännu. 73 000 kr/år
11. Water Co Governance.
Peter Nolbrant deltog inte på mötet.
Slutseminarium för Water CoG den 5 oktober. Anmälan och mer information hittar ni här:
Att ta vara på lokalt engemang för bättre vatten – slutseminarium för Water CoGovernance | Vattenmyndigheterna
Bra om man sprider foldern ”Ta hjälp av ett vattenråd” som tagits fram inom Water CoG.
Bra om man kan nyttja kommunikationskanalerna hos kommunerna och andra
organisationer.
12. Hemsidan www.vattenradivast.se/molndalsans-vattenrad (Stående punkt)
Monica uppmanar att komma in med synpunkter och förslag till ny information att lägga
upp på hemsidan, går bra att göra även mellan mötena om man kommer på något.
13. Övriga frågor
• Ragnar visade på en övergödningskarta med mycket bra information som nu finns
tillgänglig i Länsstyrelsernas WebbGIS. Man kan bl a se åtgärdsbehov och
riskbedömning. Genom att klicka på olika objekt i kartan kommer mer information
upp.
För att kunna välja vilka lager man vill se får man klicka på symbolen
högra hörnet.
14. Nästa möte
Nästa möte blir den 28 oktober 2021 kl 13:30 via Teams.

/Monica Dahlberg, sekr.
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