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Anteckningar från möte med Mölndalsåns vattenråd på 

Göteborgsregionen (GR) den 26 augusti 2022 
 

 

Närvarande:  Anders Enelund (M), Mölndals stad (ordf.) 

Bengt Johansson (M), Härryda kommun (v. ordf.) 

Thomas Hammarlund, Härryda kommun 

Peter Reneby, Mölndals stad (endast vattendragsvandringen) 

Inger Kjellberg, Kretslopp och vatten i Göteborg 

Josefine Evertsson, Miljöförvaltningen i Göteborg 

Torbjörn Löfgren, Mölndalsåns Fiskeråd 

Michael Nilsson, Naturskyddsföreningen Härryda 

Leif Lithander, Naturskyddsföreningen Mölndal 

Ragnar Lagergren, Kontaktperson Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Monica Dahlberg, GÄVVF/Göteborgsregionen (GR), sekr. 

Vattenrådet inledde med en vattendragsvandring längs Mölndalsån som Michael Nilsson 

höll i. Den startade vid Gårda dämme och Michael berättade om ån i centrala staden och 

dess roll både historiskt och i nutid samt visade på skillnaden i smådjurlivet vid 

strandkanten beroende på om det fanns naturlig vegetation eller ej.  

Denna vattendragsvandring som tog ca en timme har också anordnats av vattenrådet 

med hjälp av Michael under Västerhavsveckan de senaste fyra åren 

1. Mötet öppnas 

Ordförande Anders Enelund öppnar mötet. 

2. Godkännande av dagordningen 

Punkt 6 skjuts till nästa möte då Ann Rane inte kunde delta på mötet. 

Dagordningen godkändes.  

3. Föregående mötes anteckningar 

Anteckningarna godkändes och läggs till handlingarna. 

4. Meddelanden 

• Vattenrådens dag 27-28 september. En halvdag den 27/9 i Göteborg och en 

halvdag 28/9 i fält vid Säveån. Tema finansiering av vattenrådens verksamhet.  
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Monica har blivit ombedd att prata om hur man inom Säveåns, Mölndalsåns och 

Göta älvs vattenråd lyckats få finansiering från kommunerna för att växla upp 

åtgärdsarbetet. 

• Yttranden om VSO Nedsjöarna (2022-06-15) och DP Bråta ängar (2022-06-23) 

inskickade. 

• Göteborg har avsatt 800 000 kr för inventering av PFAS i kommunen. Bl a tittar 

man på PFAS i organismer i Delsjöarna. 

• Det är nu klar att regeringen beslutat att godkänns vattendistriktens 

åtgärdsprogram utan ändringar.  

De slutgiltiga åtgärdsprogrammen och förvaltningsplanerna för vattendistrikten 

som justerats efter inkomna synpunkter vid samrådet är nu även fastställda av 

respektive vattendelegation  

• Den nulägesanalys som tagits fram inom NAP-arbetet är nu uppdaterad efter 

remissrundan och kommer snart att skickas ut. 

5. Ansökan om LOVA-bidrag till åtgärdssamordnare för Mölndalsåns 

avrinningsområde. 

Vid mötestillfället hade vattenrådet ännu inte fått beslut i ärendet, men dock indikationer 

om att ansökan skulle avslås, då det inom ARO inte finns tydliga behov av åtgärder 

kopplade till övergödning. 

Den 5 september fick vattenrådet sedan tyvärr, som vi fått indikationer om, avslag på 

vår ansökan om bidrag för åtgärdssamordnare inom Mölndalsåns ARO. 

Vår länsstyrelserepresentant Ragnar har dock fått till sig att vi bör söka igen då LOVA-

förordningen troligen kommer att ändras så att typen av åtgärder som ingår breddas. 

Viktigt att vi på nästa möte för vattenrådet (21 oktober) diskuterar hur vi ska gå vidare.  

Bra också om resp kommunrepresentant också tar upp i ”sin” kommun hur de ställer sig 

till att bidraget för 2022 inte kommer att användas till just detta projekt med 

åtgärdssamordnare. Bra att ha med sig att det inte behöver betyda att inte vattenrådet 

ändå kan göra något med pengarna med värde för Mölndalsåns ARO. 

6. Lokalt åtgärdsprogram för Kålleredsbäcken, Ann Rane 

Punkten skuts upp till nästkommande möte då ann var sjuk. 

7. 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) 

Mölndal  

Info via mail fr Ann Rane: 

Mölndal 

• Beslut om vattenskyddsområdet för Rådasjön och N Långvattnet är att vänta i höst. 

• Projektet vid Mölndalsån, Stensjö dämme och Södra Grevedämmet, följer plan.  

Arbete i vatten ska vara klart i nov. Minflödet följs upp dagligen.  
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Fiskvägen vid Stensjö dämme ska vara klar i november.  

Angående fiskvägen vid Norra Grevedämmet förs fortsatt dialog med 

anläggningsägaren. 

• Forsåker: Projekterar ålyngelledare och fiskväg nu (ingår i dom). Vattnet går nu i 

åfåran. Forsebron stängd (ska rivas och byggas en ny). Inga arbeten i vatten nu. 

Tittar på infiltrationsdammen för byggvatten för ev förbättring. 

• Har ett ärende i KS om hur staden ska bemanna vattenråd och vattenvårdsförbund 

framöver. Handlar om hur vi internt ska arbeta med förankring och uppdraget. 

Anders Enelund meddelar att Mölndal kommer att ändra sin representation i 

vattenrådet så den liknar övriga kommuners, med en ordinarie politiker och en 

ordinarie tjänsteperson samt ersättare för dessa. 

Mölndals Kvarnby 

• Provfiske i Nedsjön gjordes i augusti. Vi väntar på rapport. Tre rödingar fångades. Två 

infrusna om länsstyrelsen senare vill göra DNA-analys. 

• Lite vatten nu i systemet. 

• Göteborg har tagit ut mycket vatten. 

Frågor fr Ann 

• Blev elfisket utfört i sommar (länsstyrelsen). Finns ett resultat? Eller när kan vi ta del 

av det? 

Ragnar svarar att elfiske vid 8 lokaler är utfört eller kommer göras inom kort. 

• Vattendelegationen beslutade om åtgärdsprogrammet i veckan. Finns något att säga? 

För svar se under meddelanden. 

Göteborg 

Inger informerade om att: 

• Man bestämt att kommunens politiska representation i vattenråden ska utses av Miljö- 

och klimatnämnden. 

• Det har varit mycket salt i älvens vatten under sommaren varför man tagit mycket 

vatten ur Rådasjön. 

• Nya dricksvattenföreskrifter ska implementeras 31 januari 2023.  

Josefin informerar om att: 

• Det var mycket bräddningar den 25 juli vid Kodammarna och även från Härryda. 

• Trafikkontoret planerar rensning av sediment i kulvert under E6/järnväg (Gullbergsån) 

under oktober-april. 

Härryda 

Bengt informerar om att: 

• Arbete med avloppsledning under Mölndal för att ansluta till Gryaab. Bollebygd vill 

skicka sitt avlopp till Gryaab via Härryda, förhandlingar pågår. 

• Nya vattenverket i Hindås ska vara klart 2023.  

• Ärende gällande dämmet vid Hindås ligger nu hos Mark- och miljödomstolen. 

Kommunen positiva.  
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• Har haft träff med grannkommunerna om dricksvatten i Mölndal. 

• Bollebygd vill skicka sitt avlopp till Gryaab via Härryda, förhandlingar pågår. 

Gryaab investerar 4-6 miljarder på nytt avloppsreningsverk. 

Härryda växer. 

• Kopplat till VSO för Nedsjöarna utreds kommunalt avlopp för Bocköhalvön. Finns nu 

20 fastboende och planer finns för ytterligare 80. 

Info fr Thomas: 

• Miljö- och hälsoskydd kommer att prioritera tillsyn av miljöfarliga verksamheter inom 

vattenskyddsområden. 

• Utsläpp av pigment i Härryda kommer att följas upp. 

Mölndalsåns fiskeråd 

• Fiskerådet har haft årsmöte.  

• Kommer att fortsätta driva frågor kopplat till försurning/kalkning inom ARO.  

• Bra vattennivåer i sjöarna är viktigt, har varit bättre de senaste åren.  

• Fria fiskvägar i vattensystemet fortsatt viktig fråga. 

• Tycker att nulägesbeskrivningen som Länsstyrelsen tagit fram inom NAP är bra. 

• Lyftes vid årsmöte inom FVO att Bugärde damm skyltar om fiskeförbud, får de det? De 

ingår ju i fiskevårdsområdet och då borde reglera som satts där gälla. Thomas 

påpekar att bad från annans brygga i alla fall är tillåtet men inte på det som 

markerats som tomtmark, kanske är det tomtmark där skylten satts upp? 

• Stora problem med att kraftverket vid Bugärde körs stötvis, bör åtgärdas. 

Naturskyddsföreningen 

Michael informerar om att:  

• Inventering av våtmarker i Härryda har genomförts. Rapport finns på vattenrådets 

hemsida och resultaten är införda i VISS. Viktigt arbete att följa upp och koppla till 

åtgärder, kan vara lämpligt arbete för åtgärdssamordnare. Även övriga kommuner 

inom ARO borde inventera sina våtmarker. 

Intressant att ur klimatperspektiv ställa åtgärdande av våtmarker som alternativ till 

att byta ut bränslen för att få ner utsläpp av klimatpåverkande gaser. IPCC pekar på 

vikten av naturbaserade lösningar för att få ner CO2-utsläppen. 

NASA hade tänkt ta fram en kol-budget genom en kol-mätning från satellit som tyvärr 

stoppades av Donald Trump. 

Leif lyfter att: 

• Planer för Hålstens förskola i Mölndal borde slopas då det ligger i Storemosse med 

sumpskog som avvattnar till Kålleredsbäcken. Länsstyrelsen har sagt nej men det har 

överklagats av kommunen och ska beslutas av Mark- och miljödomstolen. Ytterligare 

ett bevis på att det finns behov av samordning. 

Anders svarar att det finns ett stort behov av förskolor inom kommunen varför man 

valt att gå fram med den planen.  
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8. Rapportering från vattenrådets pågående projekt, vad har hänt sedan sist? 

o Vattendragsvandring under Västerhavsveckan 

Den 11/8, höll Michael för fjärde året i rad, en vattendragsvandring under 

Västerhavsveckan, lik den vattenrådet var på idag. Tyvärr var det då bara tre 

personer som deltog, kanske beroende på att det var så fint väder. 

En guide från Göteborg som deltog tänker att de ska ta med sig området vid 

Gårda/Stampen till 400-årsjubileet nästa år. Finns möjlighet för föreningar att 

delta genom att ansöka om att få bli jubileumsaktör. Michael och Leif undersöker 

möjligheten för vattenrådet att gå in som detta. Vore bra om vattenrådets skyltar 

är uppe i området då. 

o Politikerutbildning (Michael, Emma, Torbjörn, Stig & Niklas) 

- Tidplan för kommunerna: 

Rimligt att de utförs i mars/april 2023 för att få med nya politiker. 

Kanske även ordna lokala vattendragsvandringar alt. bussresa för politiker 

till våren. 

De som tills nu varit utsedda att boka tid för respektive kommun är: Anders E 

(Mölndal), Sassi W (Bollebygd), Robert B (Lerum, bör kanske samordnas med info 

från Säveåns vattenråd) och Emma D (Göteborg). De får i uppdrag att boka in tid 

för vattenrådet på kommande KS/KF med tid på ca 20-30 minuter.  

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 Inventering av vandringshinder – vägtrummor  

Info ev på nästa möte då ingen från Sportfiskarna var med idag. 

o Skyltprojekt (Michael, Emma, Elisabet, Josefine (Göteborg) & Monica).  

Michael har varit ute och tittat på lämpliga platser att sätta upp skyltarna rent 

konkret; vilken stolpe etc.  

Planen är att vid nya bron vid Gårda dämme sätts skylt upp på stolpe som en 

gatuskylt. Dock problem vid Gårda då det där finns ett kulturhistoriskt 

bevarandeprogram. Kostnad för bygglov blir då 11 200 kr/skylt och sedan 

tillkommer kostnad för polistillstånd med 800 kr/skylt. Josefine och Micael jobbar 

vidare för att komma framåt där. Finns bidrag att söka?, Michael kollar upp det. 

Problem med tryck av skyltarna medan Emma är föräldraledig då hon inte har 

någon vikarie.  

9. Övriga planerade aktiviteter/projekt för vattenrådet inkl. idébank för 

framtiden. 

- Besök vid Stensjö dämme med möte på Mölndals museum. 

Monica hör med Ann Rane om hon kan hjälpa oss boka det till nästkommande 

möte. 

- Besök vid det nya vattenverket i Hindås hösten 2023. 

- Titta på nya fiskvägen vid Hindås när den är klar. 



MÖLNDALSÅNS VATTENRÅD 

6 

- Besöka mindre vandringshinder (ej Härsjön där vi redan varit), för att titta på 

lösningar. Finns säkert några lämpliga listade i nulägesbeskrivningen som 

Länsstyrelsen tagit fram. Ragnar (och Niklas) tar fram förslag. 

- Besöka våtmarker. 

10. 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. 

11. Övriga frågor 

Med anledning av valet kommer kommunernas politiska representation inom vattenrådet 

på plats efter nyår. 

12. Nästa möte 

Nästa möte blir den 21 oktober kl 13:00 i Mölndals museum med efterföljande besök vid 

Stensjö dämme (samling vid museet). 

 

 

/Monica Dahlberg, sekr. 
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