
 

 

 

 

 

Anteckningar från möte med Mölndalsåns vattenråd  

den 13 april 2021 via Teams 
 

Närvarande:  Stig Samuelsson, Södra skogsägarna (ordf.) 

Anders Enelund (M), Mölndals stad (v. ordf.) 

Kajsa Elmdahl, Bollebygds kommun 

Bengt Johansson (M), Härryda kommun 

Erik Lagerström (L), Härryda kommun 

Linda Harald, Härryda kommun 

Gun Kristiansson (S), Mölndals stad 

Elisabet Rex, Mölndals stad 

Ann Rane, Mölndals stad 

Emma Pettersson Dolderer (C), Göteborgs stad 

Inger Kjellberg, Kretslopp och vatten i Göteborg 

Leif-Henrik Andersson, Mölndals Kvarnby 

Torbjörn Löfgren, Mölndalsåns Fiskeråd 

Niklas Wengström, Sportfiskarna 

Lilian Samuelsson, LRF 

Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo, Vattenmyndigheten Västerhavet (Water CoG) 

Ragnar Lagergren, Kontaktperson Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Monica Dahlberg, GÄVVF/Göteborgsregionen (GR), sekr 

1. Förra mötets anteckningar 

Anteckningarna godkändes och läggs till handlingarna. 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

3. Meddelanden 

• Monica informerade om att brevet till kommunerna om finansiering av vattenrådet 

är utskickat. Upptäcktes i samband med det att informationsskriften om 

vattenrådet som skulle bifogas, inte var helt uppdaterad gällande bl a länk till 

vattenrådets hemsida. Det åtgärdades med hjälp av Peter Nolbrant innan 

utskicket. 

• Fortsatt ansträngt gällande personalresurser för vattenfrågorna på GR. 

Rekryteringsbehov av ytterligare resurs finns. 
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4. Vattenmyndighetens samråd 

Vattenrådet gick igenom förslaget till yttrande som sammanställts efter mötet den 11 

mars. Monica skickar in detta via Vattenmyndighetens enkät efter att justeringar gjorts 

utifrån diskussioner som fördes vid dagens möte. 

Finns behov av att lämna synpunkter i VISS ansvarar respektive organisation/kommun 

för detta. 

5. Vattenrådets rapport till Vattenmyndigheten för 2020 och ansökan om 

samverkansbidrag för 2021 

Till rapporten bör vi lyfta att ”Det vore önskvärt om Vattenmyndigheten/Länsstyrelsen i 

sina kontakter med kommuner och olika verksamheter tydligare hänvisar till att 

Vattenråden bör nyttjas som resurs tidigt i olika ärenden, t ex planer, 

tillståndsansökningar mm” 

Till ansökan läggs följande önskemål gällande Vattenrådens dag in: 

• Känns inte meningsfullt att hålla Vattenrådens dag om man inte kan ses fysiskt 

• Skulle vara intressant med information om hur man arbetar med Vattendirektivet i 

andra EU-länder. 

• Vattenmyndigheten bör passa på att berätta hur det är tänkt att åtgärderna som 

krävs för att uppnå God vattenstatus är tänkta att genomföras rent praktiskt. Hur och 

vem ska betala. Visa på goda exempel. 

6. Yttrande granskning Detaljplan för Dansered 1:64 m.fl. AIRPORT CITY DEL 4, 

LOGISTIK och LAGER i Härryda kommun 

Ett förslag till yttrande var utsänt innan mötet, vilket godkändes. Monica skickar in det 

till Härryda kommun. 

7. Yttrande granskning Detaljplan för Mölnlyckemotet i Härryda kommun 

Beslutades att vattenrådet ska yttra sig. Ska vara Härryda tillhanda senast den 29 april. 

Synpunkter skickas till Monica senast 21 april. Ett förslag till yttrande skickas sedan till 

vattenrådet för koll innan det går in till Härryda. 

8. Kort rapportering från vattenrådets pågående projekt, vad har hänt sedan 

sist? 

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

Uppgifter som kvarstår är:  

- Platser för skyltar måste bestämmas 

- Skyltarna skall göras klara  

- Slutlig utformning skall godkännas av vattenrådet/arbetsgrupp  

- Tryckning av skyltar  

- Montering och utplacering av skyltarna  

- Marknadsföring och presentation på hemsida m.m.  

- Skötsel och tillsyn av skyltarna 
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9. Övriga aktiviteter/projekt för vattenrådet 2020 inkl. idébank för framtiden. 

• Planerade 

- Gun har i uppdrag att hitta tillfälle när vi kan besöka Forsåker och hitta en 

lokal för möte i närheten. När det går att genomföra hänger på Coronaläget. 

- Besök vid Stensjö dämme hösten 2021, kan kanske kombineras med 

besöket vid Forsåker och vattenrådsmöte på Mölndals museum. Beror på 

Coronaläget. 

 

Torbjörn undrade om fiskvägar finns med i de åtgärder som Mölndal 

planerar?  

Ann svarade att fiskväg planeras vid Grevedämmet och Stensjö dämme, den 

vid Stensjö dämme är beslutad. Nu arbetar men med Hävertledningen. 

Muddring av Ståloppet mellan Rådasjön och Stensjön påbörjar i maj. 

- Vandring längs Mölndalsån nära GR hösten 2021, kan om möjligt (Corona) 

kombineras med möte på GR 

- Inventering av vandringshinder 

Sportfiskarna har blivit beviljade LOVA-medel. 

Bollebygd, Härryda och Mölndal bidrar med 10 000 kr vardera till projektet. 

- Bottenfauna bör inventeras vid Gårda  

Göta älvs vattenvårdsförbund planerar en bottenfaunaundersökning 2022 

med en punkt nedströms Gårda dämme. 

Om intresse och finansiering finns kan vattenrådet bekosta utökade 

provtagningar uppströms denna punkt och i fiskvägen. Får diskuteras vidare 

om vattenrådet är intresserade av detta och hur det i så fall ska finansieras.  

(Kostnad 2017 när undersökning utfördes senast var 10 400 kr/lokal) 

Michael åtar sig att ta fram förslag till ytterligare provtagningslokaler som 

skulle kunna vara intressanta för vattenrådet att komplettera med. 

- Viktigt att utveckla samarbetet med kommunerna, t ex genom att svara på 

kommunernas ÖP.  

Härryda arbetar med ny ÖP som kommer ut på samråd i vår och Mölndals 

ÖP ställs ut till sommaren. 

Viktigt diskutera vidare hur vattenrådet ser på utvecklingen inom avrinningsområdet. 

Bra om man sprider foldern ”Ta hjälp av ett vattenråd” som tagits fram inom Water CoG. 

Bra om man kan nyttja kommunikationskanalerna hos kommunerna och andra 

organisationer. 

10. Water Co Governance. 

Hanna-Mari informerade om att man inom Water CoG-projektet planerar för ett 

Klimatkafé i Göteborg den 7-11 juni (World Ocean Day ligger, den 8 juni). 

Vattenmyndigheten planerar för detta ihop med representanter från Holland.  

Vattenrådet deltar med en Vattendragsvandring för studenter den 9 juni.  

 

 

https://www.vattenmyndigheterna.se/om-vattenmyndigheterna/nyheter-och-press/nyheter/2020-09-25-ta-hjalp-av-ett-vattenrad.html
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11. Vattenrådets nya hemsida på www.vattenradivast.se  

Info om projektet gällande inventering av vandringshinder läggs in på hemsidan. 

- 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. 

12. Övriga frågor 

• Inger informerade om att: 

- Göteborgs nya miljö- och klimatprogram antogs i kommunfullmäktige 25 

mars 

- Ny ÖP för Göteborg och två fördjupningar för centrala Göteborg och Högsbo-

Frölunda är utställda för granskning fram till 28 juni 

- Göteborgs Stads Åtgärdsplan för god vattenstatus 2022-2027 kommer att 

skickas ut på remiss i april/maj fram till september (ska upp till miljö- och 

klimatnämnden för beslut om utskick 20 april) 

• Ann informerade om att Mölndal ska ta fram en lokal åtgärdsplan för 

Kålleredsbäcken gällande fysisk påverkan och övergödning. Viktigt ta reda på 

vad som behöver göras. Rapport beräknas vara klar i höst. 

• Leif-Henrik informerade om att Mölndals Kvarnby: 

- Arbetar för att få till en lämplig nivå i Nedsjöarna inför gäddornas lek.  

- Man kommer att förnya Waterflow-systemet.  

- Man ser också över elsäkerheten vid de elstyrda dämmena. 

13. Nästa möte 

Nästa möte blir den 17 maj 2021 kl 13:30 via Teams. 

 

 

/Monica Dahlberg, sekr. 

http://www.vattenradivast.se/

