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Göta älvs vattenråds synpunkter på samrådsunderlag för 

bildande av naturreservat Lärjeåns dalgång. 

(Dnr: 1935/88) 
 

Göta älvs vattenråd (se bilaga) har valt att yttra sig vid rubricerade samråd. 

 

Göta älvs vattenråd verkar för att vattnet inom Göta älvs avrinningsområde nedströms 

Vänern uppnår och håller en god ekologisk och kemisk status. Vattenrådet väljer att 

kortfattat framföra sina frågor gällande rubricerat samråd. 

 

 

Bakgrund 

Göteborgs stad har tagit fram ett förslag till naturreservat för Lärjeåns dalgång. Förslaget 

omfattar förslag till beslut med föreskrifter och avgränsning samt förslag till skötselplan.  

 

Syftet med naturreservatet Lärjeåns dalgång är att bevara och utveckla flera värdefulla 

och känsliga naturmiljöer som är viktiga livsmiljöer för många arter. Syftet med 

reservatet är också att bevara ett område som är attraktivt för friluftslivet och utveckla 

tillgängligheten med bland annat utblickar, sociala mötesplatser och naturupplevelser. 

Lärjeån är också nödvattentäkt för Göteborg och har stor betydelse som resurs inom 

vattenförsörjningen. 

 

Göta älvs vattenråds synpunkter 

Göta älvs vattenråd ser enbart positivt på bildandet att ett naturreservat för Lärjeåns 

dalgång. Lärjeån är ett värdefullt reproduktionsområde för bl a lax, öring och 

flodpärlmussla och där finns ett flertal nyckelbiotoper samt är ett viktigt område för 

friluftsliv. . 

 

Lärjeån är ett vattensystem som fluktuerar stort vid nederbörd, sannolikt på grund av de 

utdikade våtmarkerna i Vättlefjäll. Om dessa våtmarker åtgärdades skulle troligen 

påverkan på Lärjeån minska i form av minskad erosion och fortsatt överfördjupning av 

ån. Dessa våtmarker ligger utanför det tilltänkta reservatet, men påverkar det likväl. 
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Enligt de föreslagna föreskrifterna är det tillåtet att bekämpa främmande invasiva arter 

med kemiska bekämpningsmedel om det saknas andra skonsammare alternativ. Det 

finns bekämpningsmedel som kan ha stor negativ påverkan på miljön, såväl som på 

människors hälsa. Vattenrådet anser därför att användandet av bekämpningsmedel ska 

kräva byggnadsnämndens tillstånd. Detta för att, som i övriga tillståndsärenden, 

nödvändiga skyddsåtgärder ska tas vid användande av bekämpningsmedel.  

 

Vattenrådet ser det som viktigt att kunna genomföra åtgärder för minskad 

föroreningsbelastning på Lärjeån, genom tex rening av dagvatten. Lärjeån har idag ett 

reningsbehov av fosfor och andra föroreningar för att uppnå god status enligt MKN för 

vatten. Det är därför positivt att de områden där nya anläggningar för dagvattenrening 

föreslagits ligger utanför reservatet eller inom zoon III, där det inte krävs tillstånd från 

byggnadsnämnden. Det är bra att det är möjligt att genomföra dagvattenåtgärder även 

inom zoon I och II men det försvårar och riskerar att förlänga processen att behöva få 

tillstånd från byggnadsnämnden. Vattenrådet föreslår att anläggande av nya 

dagvattendammar och våtmarker prioriteras i skötselplanen.  

 

I samrådshandlingen saknas ett resonemang kring motsättning mellan prioriterade 

värden. Lärjeån har enligt VISS bedömts ha måttlig ekologisk status med målet god 

status. Klassningen har skett på grund av övergödningen, som klassas som 

otillfredsställande. Övergödningen är ett problem för vissa prioriterade arter i åns 

huvudflöde. Åker- och betesmark i det öppna landskapet kan vara en väsentlig källa 

till närsalter i ån. Samtidigt så är det öppna landskapet med ravinerna viktiga värden i 

reservatet. 

 

 

Några detaljerade synpunkter kopplat till ”Beslut om föreskrifter” i dokumentet 

Beslutshandling. 

På sidan 9, punkt 9 står det: 9. Avverka, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande 

eller döda träd och buskar, oavsett om de står upp eller ligger ner utanför betesmark. 

Förbudet gäller inte träd som fallit över tomtmark, åkermark, vägar eller stigar. Förbudet 

gäller inte ved som dämmer i vattendraget. Veden kan med fördel dras parallellt med 

stranden. 

Det vore klokt att lägga till att förbudet inte heller gäller träd som hotar att falla över 

byggnader eller tomtmark, eller på annat sätt utgör en fara för allmänheten. Träd som 

avverkas med detta syfte skall sparas i sin helhet inom reservatet. 

 

Enligt punkt 25 och 41 är det förbjudet att: ”avverka särskilt skyddsvärda träd”. 

Även här borde det läggas till att Förbudet inte gäller träd som utgör en fara för 

byggnader eller allmänhet. 

 

På sidan 11, punkt 7: Åtgärder genomförs i syfte att motverka skadeangrepp av 

åttatandad granbark-borre eller annan skadegörare om skadeangreppet påtagligt kan 

hota syftet med naturreservatet. […] Detta får göras förutsatt att angreppet utgör ett 

påtagligt hot mot områdets kontinuitetsberoende naturvärden. […] 

Här vore det klokt att lägga till att åtgärder för att motverka skadeangrepp av åttatandad 

granbarkborre får göras även om angreppet påtagligt kan hota ekonomiska värden i 

intilliggande skog, utanför reservatet. Historiskt sett har det förekommit stora 
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barkborreangrepp som har haft sin källa i reservat där färskt granvirke inte har 

oskadliggjorts, vilket har skapat mycket frustration och ilska hos skogsägare med 

intilliggande fastigheter. En sådan här regel skapar större tolerans och en mer välvillig 

inställning till reservatsbildning hos skogsägare i närheten. 

 

 

Göta älvs vattenråd önskar att även fortsatt vara remissinstans för detta ärende.  

 

 

För Göta älvs vattenråd 

 

 

Ida Fossenstrand 

Ordförande     /Monica Dahlberg 

  Sekreterare 
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Representanter i Göta älvs vattenråd 

 

Kommun/Organisation Ledamöter Ersättare 

Göteborgs stad Ida Fossenstrand, ordf., Politiker  

 Kristina Holm, Kretslopp & vatten Lena Blom, Kretslopp & vatten  

 Johan Erlandsson, 
Miljöförvaltningen 

Josefine Evertsson, 
Miljöförvaltningen 

 Björn Källström, Sjöfartsmuseet  

Ale kommun Ida Wendt, Miljö  

Kungälvs kommun Emanuel Nandorf, VA Jenny Andersson, Miljö 

Lilla Edets kommun Jenny Lindqvist, Miljö  

Trollhättans stad Sofie Lindblom, Miljö  Sara Odh, Trollhättan Energi AB.  

Vänersborgs kommun Daniel Larsson, Kretslopp och 
vatten 

 

Öckerö kommun Linnea Rösiö, Miljö  

Göteborgs Hamn AB Kristina Bernstén, v. ordf  Edvard Molitor 

Gryaab AB Cecilia Press (Ttjl.) Karl-Emil Videbris 

Sportfiskarna Niklas Wengström  

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) Åke Niklasson   

Södra Skogsägarna (Södra) Maria Lennartsson   

Naturskyddsföreningen Bo Svärd  

Industrirepresentant Vakant  

Vattenfall Vattenkraft AB Björn Hallblad  

Länsstyrelsen Västra Götaland Ragnar Lagergren  

Göta älvs vattenvårdsförbund & 
Göteborgsregionens 
kommunalförbund 

Monica Dahlberg, sekr. 
 

 

 


