
Rapportering av 2011 års verksamhet för Göta älvs vattenråd 

 
Alla vattenråd med en överenskommelse med vattenmyndigheten för 

Västerhavet får ett årligt ekonomiskt bidrag för att stödja vattenrådets arbete 

som samverkansorgan och lokalt organ för vattenfrågor. Detta arbete skall 

innan den 1 april påföljande år rapporteras till vattenmyndigheten, gärna 

med e-post till vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se, samt 

med en kopia till kontaktpersonen på ansvarig länsstyrelse. 

 

 

Vattenrådets namn 

 
Adress c/o Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 

Box 5073 

402 22 GÖTEBORG  

Organisationsnummer 857203-3861 

Plusgiro 524733-3 

Bankgiro 5342-3133 

Kompl. info Göta älvs vattenvårdsförbund är huvudman och 

dess organisationsnummer, bankgiro och postgiro 

används där ett särskilt projektnummer tagits 

fram för Göta älvs vattenråd.  

 

Ev. hemsida www.vattenorganisationer.se/gotaalv/  

Kontaktperson/er Cecilia Dalman Eek, Göteborgs stad, ordf. 

Monica Dahlberg, GR sekr. 

Telefonnummer 0521-27 57 34 (Cecilia) 

031-335 54 79, 070-585 54 79 (Monica) 

e-post cecilia.dalmaneek@vgregion.se 

monica.dahlberg@grkom.se  

 

Medlemmar   Cecilia Dalman Eek, Göteborgs Stad, ordförande 

 Lena Blom, Kretsloppskontoret i Göteborg 

 Erik Hansson/Hannes Nilsson, 

Miljöförvaltningen i Göteborg 

 TorBjörn Nilsson, Kungälvs kommun 

 Mikael Asplund, Lilla Edets kommun 

 Johan Bengtsson, Trollhättans Stad 

 Bo Svärd, Naturskyddsföreningen i Göteborg 

 Göran Andersson, Eka Chemicals AB, Bohus 

 Eleonore Marcusson, LRF 

 Olof Bergstedt, Göteborg Vatten 

 Tomas Rahm, Södra skogsägarna 

 Stig Samuelsson, Södra skogsägarna 

 Stefan Larsson/Niklas Wengström, Sportfiskarna 

 Monica Dahlberg, Göta älvs vattenvårdsförbund, 

sekreterare 

Organisationsform 

av vattenrådet 

Nätverk. 
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Förändringar i 

vattenrådet under 

året 

Under 2011 har diskussioner förts om att även 

inkludera Göta älvs kustvatten i vattenrådet. Beslut 

om detta togs på möte den 9 november 2011. Efter 

det utsågs nya ledamöter att delta i vattenrådet som 

kallades till möte den 8 februari 2012. 

Dessa är: 

 Björn Källström, Sjöfartsmuseet 

 Cecilia Svensson, Stena Line 

 Åsa Wilske, Göteborgs Hamn 

 Hilde Björgaas, Göteborg Vatten (ersätter Olof 

Bergstedt som fr o m 2012 avsäger sig sin plats) 

 Jan Mattsson, GRYAAB 

 

 

Redovisning av vattenrådets samverkans- 

aktiviteter år 2011 

Aktivitet Datum Plats Antal 

deltagare 

Möte 2011-02-10 GR 15 

Möte 2011-03-23 GR 10 

Möte 2011-05-04 GR 16 

Möte 2011-09-07 GR 14 

Möte 2011-11-09 GR 14 

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

av organisationer ser vi som ett sätt att säkra inflytande och tillgång till kunskap i 

vattenrådets arbete.  

 

Den 7 november 2011 planerades ett möte för alla boende inom 

Slumpåns/Lillåns ARO för att informera och ha dialog om det projekt 

vattenrådet driver i samarbete med Länsstyrelsen. Mötet ställdes in då inbjudan 

felaktigt delades ut av Posten samma dag mötet hölls. Mötet hölls istället den 15 

februari 2012 och var välbesökt. Vid mötet deltog Länsstyrelsen, LRF, 

Vattenrådet och Trollhättans stad 

 

 

Redovisning av övrigt arbete med vattenförvaltning år 2011. 

Aktivitet Datum 

Hemsida  

 

I december 2010 ansökte länsstyrelsen i Västra Götaland 

om bidrag från Vattenmyndigheten för ett projekt med 

syfte att ta fram ett åtgärdsprogram för att minska 

näringsbelastningen i Slumpån. Vidare ska sambandet 

mellan fosfor och mikrobiologi analyseras. I detta projekt 

ingår Göta älvs vattenråd som en viktig part för att ta fram 

provtagningsprogram och anordna möten med 

markägarna i avrinningsområdet. Bidrag på 349 000 

kronor beviljades.  

Detta projekt har pågår under 2011-2012 

Kontinuerlig 

uppdatering 

 

 

 

 

 

 

Beslut av VM 

2010-12-21 

 

Pågående 



  

På hemsidan finns information om vattenrådet och dess möten och projekt 

samt möjliggör att för den som vill att lämna synpunkter och kontakta 

vattenrådets kansli och ledamöter.  

 

För utredningen om näringsämnen och mikrobiologi i Slumpån är det 

viktigt att de boende i området får information och kan lämna sina 

synpunkter. 

 

 

Visioner och planerade aktiviteter för samverkan under år 2012 

Arbetet med projektet kring Slumpån fortgår, och beräknas vara klart 2012. 

 

Nu när även kustvattnet ingår i vattenrådet förs en diskussion om att ansöka 

om medel för att göra en kunskapssammanställning inom 

vattenförekomsterna inom Göta älvs kustvatten. Då Bohuskustens vattenråd 

har ett liknande projekt pågående är det dock viktigt att samråda med dem 

så att inte det görs något dubbelt arbete utan istället kompletterar denna.  

 

 

Övriga planerade aktiviteter med vattenförvaltning under år 2012 

Vattenrådet diskuterar kontinuerligt vilka frågor man bör prioritera. Detta 

görs inte alltid med en verksamhetsplan för hela året utan önskemål/förslag 

till projekt att arbeta med föreslås av representanterna på vattenrådets 

möten. 

 

Sekreteraren deltar på vattenrådens dag för att informera om hur man löst 

administrativa frågor i de tre vattenråden inom Göta älvs ARO. 

 

Besvara även följande fem frågor: 

 

1) Vilket/vilka fokusområden är de viktigaste att uppmärksamma under 

året? 

 Övergödning 

 

2) På vilket sätt kan ni bidra till att uppmärksamma dessa fokus-

områden och få igång en gemensam syn i avrinningsområdet? 

 Genom dialog med innevånare och berörda parter. 

 

3) Vilka åtgärdsprojekt kring dessa fokusområden skulle ni vilja vara 

delaktiga i eller kanske initiera? 

 Då resultaten från pågående undersökningar inom Slumpå-projektet 

finns kommer denna frågan att tas upp. 

 

4) Vad kan ni göra för att få en bättre representation och jämnare 

köns- och åldersfördelning inom vattenrådet? 

 Köns och åldersfördelningen i vattenrådet är redan ganska jämn. 

 

5) Hur kan ni samarbeta med andra vattenrelaterade grupper (t.ex. 

älvgrupper) så att gemensamma informations- och åtgärdsinsatser 

kan göras?  



 Då Göta älv ARO är så stort har det redan knoppats av ytterligare 2 

vattenråd från Göta älvs vattenråd, Säveåns och Mölndalsåns 

vattenråd. Detta för att få en mer lokal förankring i frågorna. 

Vattenråden håller sig informerade om varandras aktiviteter och 

berikar varandra. Administrationen sköts av en gemensam 

sekreterare. 

 

 

Frågor eller synpunkter på myndigheternas (länsstyrelsen och 

vattenmyndigheten) roller i deras relation till vattenråden.  

Kom gärna med förslag till förbättringar. 

 

 

 

 

 

 

 

Vattenrådet ansöker härmed om bidrag för fortsatt samverkansarbete 

under år 2012 

 

 

………………………………………… 

 

 

Cecilia Dalman Eek 

Ordförande: 

 


