
 

 
SÄVEÅNS VATTENRÅD 

 
c/o Göteborgsregionens kommunalförbund 

Besök Anders Personsgatan 8 | Post Box 5073, 402 22 Göteborg 
Tel 031-335 50 00 | Fax 031-335 51 17 

www.vattenradivast.se/saveans-vattenrad 

Protokoll från möte med Säveåns vattenråd  
Anders Personsgatan 8 och Teams den 22 april 2022 

Närvarande ledamöter: 

Robert Linder Blomberg (C), Lerums kommun, ordf. 

Niklas Wengström, Sportfiskarna, vice ordf. 

Fredrik Bergman, Vårgårda kommun 

Sanna Olsson, Alingsås kommun 

Axel Lindqvist, Lerums kommun 

Hadar Kronberg (M), Partille kommun 

Josefine Evertsson, Göteborgs stad 

Stefan Bydén, Naturskyddsföreningen Alingsås 

 

Närvarande ersättare: 

Stefan Larsson, Naturskyddsföreningen Lerum 

 

Övriga deltagare: 

Monica Dahlberg, Göteborgsregionen (GR), sekreterare 

Anton Hall, Göteborgsregionen (GR) 

Cecilia Ahl, Lerums kommun 

Sassi Wemmer, Melica ekonomisk förening 

.................................................................................................................................... 

Dagordning 

Vice ordförande Niklas Wengström leder mötet då ordförande Robert Linder Blomberg är på 

resande fot och inte kan garantera en stabil uppkoppling. 

1. Föregående mötes protokoll (Handling bifogas) 

Vattenrådet beslutade 

att godkänna föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna. 

2. Godkännande av dagordningen 

Vattenrådet beslutade 

att godkänna dagordningen. Dagordningen läggs till handlingarna. 
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3. Val av justerare 

Vattenrådet beslutade 

att utse Niklas Wengström och Axel Lindqvist till justerare 

4. Meddelanden 

• Cecilia Ahl, geotekniker i Lerums kommun, är nu deltagare i vattenrådet. 

• Niklas Wengström har avlagt doktorsexamen - stort grattis! 

• I år sker vattenrådens dag 27–28 september. Se punkt 11 nedan. 

• Helgen 16–17 april torrlades nästan ån vid Floda. Anledningen var driftstörning i 

Solvedens kraftverk och avsaknad av kommunikation mellan kraftverken längs ån. 

Länsstyrelsen utreder ärendet. 

5. Presentationsrunda 

Deltagarna presenterar sig. 

6. Bordet runt - Information och reflektion från vattenrådets representanter om 

vad som är på gång i de olika kommunerna/organisationerna som berör Göta 

älvs ARO (Stående punkt) 

Sportfiskarna 

- Just nu arbetar Sportfiskarna med utrivning vid Ålanda ström som är på gång in till 

Mark- och miljödomstolen, vandringshinder i Brodalsbäcken och Kvibergsbäcken från 

Utby samt driftstoppet i Säveåns 16-17/4.  

Lerum 

- En åtgärdsplan för god vattenstatus ska lyftas till kommunstyrelsen för beslut i augusti. 

- Det interna dokumentet Säveåöversikten håller på att uppdateras och bli publik.  

Vårgårda 

- Ett internt arbete med klimatanpassning pågår. Arbetet kommer innefatta utbildningar, 

workshoppar och framtagandet av en riskanalys. 

Partille 

- En broinventering i kommunen pågår. 

- Utrotning av solabborre har kostat kommunen 16,5 miljoner. 

- Inget nytt att rapportera angående skredsäkring av Jonseredsvägen i övre Säveån. 

Göteborg 

- Inget nytt att rapportera.   

Alingsås 

- En klimatanpassningsplan håller på att tas fram. Hittills har en workshop genomförts. I 

planen förmodas Säveån få stort fokus.  

SNF Alingsås 

- Inget nytt att rapportera. 

SNF Lerum 

- Under helgen 16-17 april har det varit driftstörningar i Solvedens kraftverk. 

Konsekvensen av detta var att inget vatten rann under 9 timmar. Det blev inte riktigt 
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torrläggning, men vattenståndet var mycket lågt. Det finns ingen fungerande 

kommunikationsstrategi mellan Lerums energi och Alingsås energi, vilket innebar att 

kraftverken inte kunde kompensera för driftstörningen. Det är inte första gången det 

händer, men det har inte varit så här allvarligt tidigare. Ärendet anmält till polis och 

Länsstyrelsen. 

- Tittar på att kunna åtgärda sjötröskel i utloppet fr Stamsjön till Alebäcken som sedan 

rinner ut i Aspen. 

- Måndag den 25 april kl. 12:30 kommer det vara en utställning om fisk och fåglar. Mail 

med mer information skickas till Monica som förmedlar vidare. 

7. Niklas Wengström presenterar sin avhandling 

Niklas Wengström presenterar sin avhandling ”Parasite host interaction between the fresh 

water pearl mussels (Margaritifera margaritifera) and brown trout (Salmo trutta) – the impact 

from glochidia larvae on the host” (länk).  

Presentationen finns publicerad på vattenrådets hemsida. 

8. Presentation från åtgärdssamordnare (Handling bifogas) 

Sassi presenterar rapportsammanställningen från de utplockade fokusområdena.  

Kommunerna Vårgårda och Lerum har kontaktats för besök i nämnder eller kommunstyrelse. 

Vikten av politiskt engagemang och kommunikation i åtgärdsarbetet har understrukits i 

vattenrådet. 

- Diskussion om vad åtgärdssamordnarna ska arbeta med framåt 

Kan andra åtgärder än övergödning diskuteras? 

LOVA-bidragen är främst riktade mot övergödning, men åtgärdssamordningen kan arbeta 

med andra uppgifter också, såsom vandringshinder. Även återvätning av befintliga 

våtmarker, samt kommunikation genom exempelvis digitala broschyrer för åtgärdsbehov 

kan vara en del av åtgärdsarbetet. I det tidigare arbetet och de publicerade rapporterna 

på hemsidan finns få dokumenterade vandringshinder i Säveåns norra delar – det måste 

finnas fler. Ett arbete framåt är att inventera dem. 

En arbetsgrupp som stöd för åtgärdsarbetet sätts samman. Deltagarna i arbetsgruppen 

kan träffas oftare än hela vattenrådet och bistå med stöd och vägar framåt i 

åtgärdsarbetet. Deltagande är frivilligt och den som är intresserad får delta.  

Vattenrådet beslutade 

att initialt låta arbetsgruppens deltagare vara Fredrik Bergman, Niklas Wengström, Robert 

Blomberg och Stefan Bydén 

9. Ansökan om LOVA-bidrag för fortsatt åtgärdssamordning fr.om. 2024 

Länsstyrelsen har fått utökade medel för LOVA-bidrag, cirka 52 miljoner. Medlen gäller enbart 

för 2022. De har tagit bort sista-ansökningsdatum och hanterar ansökningar löpande. Vidare 

finns också spaningar om att LOVA-bidragen framöver inte främst kommer handla om 

övergödning, utan om andra åtgärder också. 

Ska vattenrådet skicka in en ansökan om förlängd åtgärdssamordning? 

Vattenrådet beslutade 

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/70298
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att skicka in en ansökan om förlängt LOVA-bidrag för åtgärdssamordning efter 2023 

10. Ev. föredrag från deltagare 

Cecilia Ahl presenterar skredrisker längs Säveån och fallgropar i skredsäkringsarbetet. Framåt 

finns ett behov av tvärsektoriellt arbete och multifunktionella lösningar. 

Presentationen finns publicerad på vattenrådets hemsida. 

11. Aktiviteter/projekt för vattenrådet  

- Våtmarksvandring och möte i Hunsered. 

Bertil Svensson och Stefan Larsson har ett koncept för vattendragsvandring. Monica 

skickar ut en Doodle med datumförslag. 

- Utredning av ekosystemtjänster i Alingsås. Kan vattenrådet får en dragning av 

utredningen? 

En kollega till Sanna Olsson håller i utredningen. Den 23 september kan 

vederbörande hålla föredrag. 

- Presentation på vattenrådens dag 27-28 september? 

Under vattenrådens dag 27-28 september planeras Stenkullen i Säveån vara ett 

besöksmål. Vattenrådet kan presentera om vår finansieringsmodell och 

åtgärdssamordningen – vad går pengarna till? Anton tar kontakt med Robert Linder 

Blomberg och hör om han kan göra en presentation om finansieringsmodellen. 

12. Hemsidan www.vattenradivast.se/saveans-vattenrad (Stående punkt) 

- Finns synpunkter/förslag till ändringar/kompletteringar? 

Åtgärdssamordning har en egen flik med en underrubrik för rapporter kopplat till 

åtgärdsarbetet.  

Flytta hellre alla rapporter till samma ställe och länka från åtgärdssidan. Skriv en mer utförlig 

beskrivning om åtgärdssamordning. 

13. Övriga frågor 

Markägare hade mark vid Kolboryd som köptes av kommunen för att åtgärda dämmet i 

utloppet från Stamsjön till Alebäcken i Lerums kommun. Men det har inte blivit så bra, 

antingen massa vatten eller inget alls. Överklagat till Mark- och miljödomstolen. 

14. Nästa möte  

• Möte i maj vid Hunsered (skickas ut Doodle för att välja datum) 

• Fredag 17 juni kl. 9-12 i Floda.  

 

 

Antecknat av: 

Anton Hall & Monica Dahlberg  

 

 

 

http://www.vattenradivast.se/saveans-vattenrad
https://vattenradivast.se/saveans-vattenrad/atgardssamordning.html


Monica Dahlberg

Från: Niklas Wengström <niklas.wengstrom@sportfiskarna.se>
Skickat: den 9 maj 2022 09:28
Till: Monica Dahlberg; Axel Lindqvist (axel.lindqvist@lerum.se)
Kopia: Anton Hall
Ämne: Sv: Protokoll Säveåns vattenråd 2022-04-22 för justering

Hej Monica. 
 
Jag tycker det ser bra ut och har inget att tillägga eller ta bort. 
 
Mvh 
 
Niklas 
 

Från: Monica Dahlberg <Monica.Dahlberg@goteborgsregionen.se>  
Skickat: den 9 maj 2022 08:24 
Till: Niklas Wengström <niklas.wengstrom@sportfiskarna.se>; Axel Lindqvist (axel.lindqvist@lerum.se) 
<axel.lindqvist@lerum.se> 
Kopia: Anton Hall <Anton.Hall@goteborgsregionen.se> 
Ämne: Protokoll Säveåns vattenråd 2022-04-22 för justering 
 
Hej Niklas och Axel! 
 
Översänder protokoll från möten med Säveåns vattenråd den 22 april för justering 
Det går bra att justera genom att ”Svara alla” på detta mail 
 
 
Ha det så bra, vi hörs! 
Monica 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
Monica Dahlberg 
Regionplanerare med fokus på vattenvård 
Göteborgsregionen (GR)  
Miljö och samhällsbyggnad 
Telefon: 031-335 54 79 
www.goteborgsregionen.se 
 
Bohuskustens vattenvårdsförbund www.bvvf.se 
Göta älvs vattenvårdsförbund www.gotaalvvvf.org 
Vattenråd för Göta älv, Mölndalsån & Säveån www.vattenradivast.se  
 



Monica Dahlberg

Från: Axel Lindqvist <Axel.Lindqvist@lerum.se>
Skickat: den 11 maj 2022 12:41
Till: Monica Dahlberg
Kopia: Anton Hall; Niklas Wengström
Ämne: Sv: Protokoll Säveåns vattenråd 2022-04-22 för justering

Hej, 
 
Jag tycker det ser bra ut, dock kan punkt 13 förtydligas genom att ange att det handlar om dämmet i utloppet från 
Stamsjön till Alebäcken i Lerums kommun. 
 
Vänlig hälsning 
 
Axel Lindqvist  
Miljöinspektör  
Sektor Samhällsbyggnad  
 
axel.lindqvist@lerum.se 
Telefon 1: 0302-52 11 56 
Telefon 2: 073-829 40 44 
 
Lerums kommun 
Miljöenheten  
443 80 Lerum  
www.lerum.se 
 
På vår webbplats kan du få information om hur vi hanterar dina personuppgifter. 
Hantering av personuppgifter 
 

Från: Monica Dahlberg <Monica.Dahlberg@goteborgsregionen.se> Skickat: den 9 maj 2022 08:24 
Till: Niklas Wengström <niklas.wengstrom@sportfiskarna.se>; Axel Lindqvist (axel.lindqvist@lerum.se) 
<axel.lindqvist@lerum.se> 
Kopia: Anton Hall <Anton.Hall@goteborgsregionen.se> Ämne: Protokoll Säveåns vattenråd 2022-04-22 för justering 
 
Hej Niklas och Axel! 
 
Översänder protokoll från möten med Säveåns vattenråd den 22 april för justering 
Det går bra att justera genom att ”Svara alla” på detta mail 
 
Ha det så bra, vi hörs! 
Monica 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
Monica Dahlberg 
Regionplanerare med fokus på vattenvård 
Göteborgsregionen (GR)  
Miljö och samhällsbyggnad 
Telefon: 031-335 54 79 
www.goteborgsregionen.se 
 
Bohuskustens vattenvårdsförbund www.bvvf.se 
Göta älvs vattenvårdsförbund www.gotaalvvvf.org 
Vattenråd för Göta älv, Mölndalsån & Säveån www.vattenradivast.se  
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