
Rapportering zv 2014 års verksamhet för Säveåns vattenråd

Alla vattenråd med en överenskommelse med vattenmyndigheten ftir
Västerhavet får ett årligt ekonomiskt bidrag for att stödja vattenrådets arbete

som samverkansorgan och lokalt organ for vattenfrågor. Detta arbete skall
innan den 1 april påñljande år rapporteras till vattenmyndigheten.
OBSI - Ifylld rapporteringsmall skall skickas med e-post till
vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se, samt med en kopia till
kontaktpersonen på ansvarig låinsstyrelse ftir ert vattenråd.

sÄVattenrådets namn

c/o Göteborgsregionens kommunalftirbund (GR)
Box 5073 (Gårdavägen 2)
402 22 CÖTBBORC

Adress

8s7203-3861Organisationsnummer

Ev. hemsida
Kontaktperson/er Monica Dahlberg, GR, sekr
Telefonnummer 031-335 54 79,070-585 54 79

e-post monica. dahlbere@ erkom. se

Medlemmar Borås stad
Ledamot: Charlotta Tornvall, Tel:033-35 72 76

Ersättare: Kjell Johansson

Vårgårda kommun
Ledamot: Emma Gustafsson
Ersättare: Bengt Hilmersson

Alingsås kommun
Ledamot: Catharina Pettersson, ordf. Tel: 0322-6172 52
Ersättare: Hannes Nilsson, Tel:0322-61 60 6l

Lerums kommun
Ledamot: Åsa Bergsten, Tel: 0302-5214 70
Ersättare: Gunilla Rådman, Tel:0302-5215 72

Partille kommun
Ledamot Caroline Boström (vik.), Tel: 031-79213 02
Ersättare: Vakant

Göteborgs Stad
Ledamot: Klara Eklund, Miljöñrvaltningen, Tel: 031-368 39 l0
Ledamot: Emil Nilsson, Park och natur, Tel: 031-365 58 52

Natu rskyddsförenin gen
Ledamot: Stefan Bydén, T el: 07 0-672 20 80

Ersåittare: Stefan Larsson, Tel: 072-700 59 64

Fiskevårdom rådesfüreningar
Ledamot: Bo Johansson,Tel:070-270 18 34

Ersättare: Leif Gustafson, Tel: 0302-12898



Sportfiskarna
Ledamot Niklas Wengström, Tel: 031-83 44 60
Ersättare: Per-Erik Jacobsen, Tel: 03 I -83 44 60

Industrierna
Ledamot: Elisabet Stadler, SKF, Tel: 031-337 19 07

Lantbrukarnas riksftirbund
Ledamot Lennart Larsson, Tel:070-560 44 97
Ersättare: Morgan Svensson, Tel:070-832 69 83

Södra skogsägarna
Ledamof Bertil Svensson, Tel: 070-95195 79
Ersättare:Jonas Brandström, Tel: 070-833 03 51

Vattenkraftsägare
Ledamol Jonas Larsson, Vattenfall, Tel: 070-556 12 86
Ledamol Anna Östlund, Vattenfall, Tel: 0520-881 65
Ersättare: Lars Henriksson, mindre kraftverksägare

Kansli:
Göteborgsregionens kommunalfôrbund/Göta älvs vattenvårdsfìirbund
Monica Dahlberg, sekr., Tel: 031-335 54 79

Organisationsform av
vattenrådet

Nätverk

Förändringar i
vattenrådet under
âret

Vårgårda kommun har byt ledamot, Alingsås kommun
har b¡t ersättare, ledamoten frtr Partille kommun har en
vikarie pga ftiräldraledi ghet, Naturskyddsfü reningen har
bytt ledamot och ersättare, ledamoten ftjr
Fiskevårdsområdesfü reningarna har bytts ut, Södra
skogsägarna har bW plats på sin ledamot resp. ersättare
under 2014.

Redovisning av vattenrådets samverkans-
aktiviteter âr 2014
Aktìvíteter som vøttenrådet ønordnat Datum Plats Antøl

deltøgø
re

2014-02-20 GR T2Möte med vattenrådet
Vattendragsvandring vid bäck nära Skallsjö
kyrka i Floda. Föregicks av information fran
Södra Skogsägarna vid Garveriet i Floda

2014-06-0s Floda
Garveri +
Bäck vid
Skallsiö

10
+ll
öwiga

Möte med vattenrådet 2014-08-28 GR 9
Informationsmöte om Vattenmyndighetens
samråd gemensamt anordnat av vattenråden
ftir Göta åilv, Mölndalsån och Säveån

2014-tt-20 Miljöftir-
valtningen
Göteborg

t2

Möte med vattenrådet 2013-tt-t4 GR l2



Døtum Plats Antal
från
VR
som
deltas¡t

Aktívíteter som vøttenrådet deltagít i

2014-03-24 Göteborg 5Vattenrådens dag
Lund I (sekr)2014-09-

22123
Riksmöte fijr vattenorganisationer

Götebors I (sekr)2014-12-03S amrådsmöte Vattenmyndigheten
Hela åretSamarbete med Anten-Mjömkommittén

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

organisationer ser vi som ett sätt att säkra inflytande och tillgang till kunskap i
vattenrådets arbete.

På öwiga möten som vattenrådet deltagit träffas man från de olika vattenråden och

utbyter kunskap och erfarenhet.

Redovisnins av övrist arbete med vattenfürvaltnin e ùr 2014
DatumAktívítet
KontinuerligtHemsida
2014-tt-28LONA-ansökan om bidrag till att sätta upp 36

informationsskyltar låings Säveån. Medfinansiåirer är
kommunerna l?ings Säveån samt Mjörns FVO
Söktbidrag:103 100kr.
Projektansvarig kommun: Alingsås, Samhällsbyggnadskontoret
På hemsidan finns information om vattenrådet, dess möten och projekt samt

möjliggör für den som vill att låimna synpunkter och kontakta vattenrådets kansli
och ledamöter.

Genom de planerade skyltarna vill vattenrådet sprida kunskap till allmåinheten om

ån, vattendirektivet och vattenrådets arbete.

Ekonomisk redovisn ing år 2014
KrIntäkter

Medlemsavsifter
60 000 krB idrae från Vattenmyndi gheten

Utsífter
32 417 krAdministration

6 7451,rKonferenskostnader
20 838 krUtføll år 2014

Hrir knn ni lcigga tíll information om vattenrådets ekonomisko situation som ni
anser cir relevant för att förstå den ekonomiskn redovisningen.



Planerade aktiviteter fär samverkan under ãr 2015
Vattenrådet kommer att lämna yttrande över Vattenmyndighetens
samrådshandlingar. Svar lämnas senast den 30 april2015.

Ovriga planerade aktiviteter med vattenfürvaltning under år 2015
Vattenrådet diskuterar kontinuerligt vilka frågor man bör prioritera. Detta görs inte
alltid med en verksamhetsplan ftir hela året utan önskemål/ftirslag till projekt att
arbeta med fijreslås av representantema på vattenrådets möten.

Om vattenrådet blir beviljade LoNA-bidrag für skyltprojektet kommer arbetet med
atttafrarn dem att startas upp under våren.

Under 2013 ansökte Sportfiskarna tillsammans med vattenråden inom Göta älvs
ARO och GR om medel till en ftjrstudie für att ta reda på möjligheten att ilgarda
vandringshinder i nåryra av Säveåns biflöden. Förstudien är genomftird och har lett
till att markägarna gett tillstånd att utftira restaureringar i, Alebäcken,
Brodalsbäcken, Svårtåbäcken och Råimneå. Man kommer att gävidare med detta
och börja med att ha samtal med Låinsstyrelsen om vilka av åtgÈirderna som kräver
tillstand eller anmälan, eller om man kan komma undan med paragrafen i
miljöbalken som säger att om inga enskilda eller allmänna intressen påverkas av
åtgtirden så behövs det varken anmälan eller tillstand.

Besvara även füljande fem frågor:

I) Vilken/vilkafrågor dr de viktigaste fi)r vattenrådet att arbeta med under
året?
Information
Samverkan
Vandringshinder
Övergödning

2) Vilkø typer av projekt skulle ni viljø vara delaktiga i eller knnske initiera?

3) Vad køn ni görafor att/ä en bättre representation och jdmnare k)ns- och
ål der sfi)r delning inom v att enr ådet ?

Köns- och åldersftirdelningen i vattenrådet är redan ganska jåimn.

4) På vilket scitt srikerstdlls att viktig informøtionfrån t.ex. vattenmyndigheten,
ldnsstyrelsen eller andra sprids till alla medlemmar?
Information som skickas till vattenrådets sekreterare sprids via e-post eller
brev till vattenrådet.

5) Hur kan ni samarbeta med sndravattenrelaterade grupper (t.ex.
rilvgrupper) så att gemensamma informotíons- och åtgdrdsinsøtser kan
göras?
Samarbete finns med Anten-Mjörnkommittén som också har representanter i
vattenrådet. Flera andra vaffenrelaterade grupper finns representerade i
vattenrådet (se lista över medlemmarna)



De tre vattenråden inom Göta älvs ARO bidrar kontinuerligt till varandra

med kunskap.

På Vattenrådens dag träffas många vattenråd/vattenorganisationer och

utbyter erfarenheter

Frågor eller synpunkter på myndigheternas (länsstyrelsen och
vattenmyndigheten) roller i deras relation till vattenråden.
Det är olyckligt att Vattenmyndigheten har fått minskade anslag så att det inte finns
medel att söka fÌir projekt som kan ha betydelse für samverkan och vattenkvalitet
inom vattenrådets verksamhetsområde. Aven ftir att öka informationen till
allmåinheten om vattenfrågor åir det önskvåirt med större anslag.

Vattenrådet ansöker härmed om bidrag fär fortsatt samverkansarbete
under år 2015

Underskrift

Catharina Pettersson
Ordftirande




