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Anteckningar från möte med Göta älvs vattenråd  

(inkl. Göta älvs kustvatten) 

 
Tid: Onsdag 23 september 2020 kl. 13:30-16:00 

Plats: Via Skype 

 
Närvarande: 

Ida Fossenstrand  Göteborgs stad, ordf. 

Johan Erlandsson  Miljöförvaltningen, Göteborg 

Jenny Gwes   Göteborgs Hamn AB 

Kristina Holm   Kretslopp och vatten, Göteborg 

Maria Hübinette   Kungälvs kommun (Skype) 

Maria Lennartsson  Södra Skogsägarna 

Maria Magnusson  Ale kommun 

Sara Odh    Trollhättan Energi AB 

Maria Olsson   Lilla Edets kommun  

Cecilia Press   Gryaab AB 

Adam Ridelius   Gryaab AB 

Bo Svärd    Naturskyddsföreningen i Göteborg 

Ragnar Lagergren  Länsstyrelsen Västra Götaland (Lst) 

Monica Dahlberg   Göta älvs vattenvårdsförbund/Göteborgsregionen (GR) 

Daniel Wendesten  Sportfiskarna (Fiskevårdsprojektet) 

1. Mötet öppnas 

Ordf Ida Fossenstrand öppnar mötet. 

2. Presentationsrunda 

Då Ida Fossenstrand är ny som ordf. i vattenrådet görs en presentationsrunda. 

3. Godkännande av dagordning  

Vattenrådet godkänner dagordningen.  

4. Föregående mötes anteckningar 

Under punkten ”Bordet runt” vid förra mötet pratade Johan om Göteborgs LONA-projekt 

inte LOVA-projekt. Monica justerar det och anteckningarna från föregående möte läggs 

sedan till handlingarna. 
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5. Meddelanden 

• Monica informerade om att vattenrådets vattendragsvandring vid Välabäcken i 

Kungälv genomfördes med hjälp av Sportfiskarna den 5 september. Drygt 20 

personer deltog varav flera var barnfamiljer. 

• Den 16 september och 30 september har det inom GR:s LOVA-projekt VÅGOR 

(VattenÅtgärder Gemensamt Och Regionalt) – för friska och levande vatten 

menomförts två Workshops. Vid dessa ar det arbetats med fyra prototyper:  

o Verktyg för att värdera vattenåtgärder i ekosystemtjänster och samhällsnytta  

o Regional karttjänst för vatten -och plandata 

o  och plandata och plandata 

o Regional personalresurs för stöd i vatten 

o Utbildning och kommunikation  

PPT med ytterligare info bifogas med anteckningarna 

• Ragnar informerade om att ny Förvaltningsplan och Åtgärdsprogram inom 

Vattendirektivet kommer att skickas ut på samråd till bl a vattenråden under 

perioden 1/11 2020-30/4 2021.  

Vattenmyndigheten kommer pga Corona att hålla samrådsmöten digitalt. 

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) 

• SNF 

Inget nytt.  

• Gryaab AB 

Adam Ridelius kommer att ersätta Cecilia Press i vattenrådet under hennes 

föräldraledighet. 

• Göteborgs Hamn 

Inget nytt. 

• Miljöförvaltningen, Göteborg 

Inget nytt 

• Kretslopp och vatten, Göteborg 

Inget nytt 

• Södra skogsägarna 

Har tillsammans med Ätrans vattenråd anlagt en Demo-slinga för att visa på hur 

skog kan skötas med hänsyn till vatten. Längs slingan finns ett antal 

informations-skyltar.  

Vore kanske något för Göta älvs vattenråd om man kan hitta lämpligt vattendrag? 

Maria L tittar på detta. 
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• Lilla Edet 

Inventeringar av enskilda avlopp pågår, Västerlanda gås igenom.  

Kvoter på upptagen lax har införts i Lilla Edets FVOF för att minska det som SFK 

Laxen kallade ”rovfiske” med större mängder lax upptagna av en del fiskare. 2 lax 

per dygn och max 15 per säsong är nu tillåtet.  

Åtgärder/intyg för att sanera utrustning införs också för att förhindra spridning av 

laxlus, då denna ej noterats i våra vatten ännu.  

• Kungälv 

Har nu byggt sin tredje rening för bräddvatten från avloppspumpstationer. De tre 

har alla olika konstruktion. Inom ett år kommer de antagligen att ha byggt 

ytterligare en. Den första var delfinansierad med EU-projektpengar och de senare 

tre med LOVA-medel. 

 

Kungälv deltar i framtagandet av Gryaabs anmälan om anslutning av Bollebygd 

och Kungälv till Ryaverket. För Kungälvs del handlar det om kompletterande 

anslutningar jämfört med det de har anslutet till Ryaverket idag. Planen är att 

stänga Kode ARV inom 3-4 år därefter Marstrands ARV och sedan Diseröds ARV. 

• Trollhättan Energi 

Nytt tillstånd för Avloppsreningsverket 

Ny intagsledning i Vänern 

Nytt Vattenverk 

• Ale 

Börjar reduktionsfisket i Vimmersjön nästa vecka 

Kommunen har nu fått rådighet över marken vid dammen vid Hältorpssjön så nu 

har man kommit en bit närmare att kunna bygga en fiskväg förbi dammen. 

7. Aktiviteter/projekt för vattenrådet 2020 

• Latrintömning från båtar längs Göta älv 

Bosse, som också är engagerad i Vattenrådet för Bohuskusten (VRBK), har hört 

med dem om de kan tänka sig att tillsammans med oss tillskriva Länsstyrelsen 

om att LOVA-bidraget för tömningsstationer bör återinföras (även för drift och 

underhåll, och kanske även inkludera landtoaletter). 

De anser att frågan är viktig men ser inte riktigt att det skulle hjälpa med ett brev 

till Länsstyrelsen då det skulle krävas att regeringen tar beslut om ändringar i 

LOVA-förordningen. Man kan inte heller söka LOVA-medel för sådant som följer av 

krav i lag och författningar. 

 

VRBK föreslår tre alternativa vägar att gå: 

- Vi ber Länsstyrelsen framföra till Transportstyrelsen att behov finns 

- Man kan söka LOVA-bidrag för tömningsstationer men som åtgärd mot 

övergödning. 

- Vi kan via Roland Utbult, som är riksdagsman och sitter i VRBK:s styrelse, 

skriva en proposition.  
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Maria påpekar att tömningsstationer finns men de fungerar inte. Viktigt att ta 

reda på varför de inte gör det.  

Kristina har mailat Avfall Sverige med anledning av rapporten de gett ut men inte 

fått svar än. 

• Projekt ”Kartläggning av fosfor” 

LOVA-medel beviljade för synoptisk provtagning inom Sköldsåns ARO 2020.  

15 punkter provtas med avseende på näringsämnen och turbiditet under  

vår (högflöde), sommar (normalflöde) och höst (högflöde).  

 

De två första provtagningarna är nu utförda och den tredje planeras i slutet av 

oktober. Ragnar visade resultaten från de första två provtagningarna, bifogas 

anteckningarna 

 

När vi har resultaten från projektet inom Sköldsåns ARO söker vattenrådet 

ytterligare LOVA-bidrag senast 1 december för Stallbackaån och Slumpån. 

Ev söks även LOVA-bidrag för Åtgärdssamordnare. En sådan skulle antingen 

kunna vara lokaliserad hos någon kommun eller på Göteborgsregionen (GR). Det 

förutsätter dock att medfinansiering kan ordnas. 

• Projekt ”Kartläggning av vandringshinder i biflöden till Göta älv” 

Vattenrådet fick den 20/8 besked från Länsstyrelsen att vattenrådet om man vill 

kan få bidrag till projektet enligt det de sökt för 2020 (208 000 kr), men att det 

ska vara inrapporterat till Lst 15/11. Sportfiskarna som ska utföra inventerings-

arbetet tillsammans med vattenrådet tillfrågades och bedömer att de kan utföra 

tillräckligt med arbete inom projektet till den 15/11. Formellt beslut om bidraget 

kom från Länsstyrelsen den 9/9. 

 

Sportfiskarna har nu projektanställt Daniel Wendesten för inventeringsarbetet. 

Han samarbetar med arbetsgruppen som består av Niklas Wengström, Maria 

Magnusson, Ragnar Lagergren och Monica Dahlberg. 

Daniel har börjat med att sammanställa olika kartskikt och har gjort en 

fjärranalys av dessa. Han visade detta för vattenrådet som fick komma med 

synpunkter och inspel. Då tiden för projektet blir kortare än vi planerat är tanken 

att inrikta sig på delavrinningsområden som inte har så många vandringshinder 

inlagda i databasen ock nu först fokusera på där vägar korsar vattendrag. 

 

De ekonomiska förutsättningarna är att vi fått 75% av sökt bidrag, den delen som 

avser 2020 men inte det som avsåg 2021. Projektkostnaden för vattenrådet 

under 2020 blir 15 000 kr i kontantinsats, i det inräknas tid som Monica lägger i 

projektet då GR fakturerar vattenrådet för detta.  

Det ingår också att Sportfiskarna bidrar med ca 30 h i tid och att 

vattenrådsrepresentanterna lägger tid i projektet på sammanlagt totalt ca 50 h. I 

de 50 h kan t ex inräknas tid på vattenrådsmöten då projektet behandlas (för 

detta mötet blir det 13 x 1 h (Ragnar räknas inte då han är anställd på Lst som 

ger oss bidraget)). Även tiden som Maria och Niklas lägger inom arbetsgruppen 

kan räknas in. Tiden  
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Inför nästa möte med vattenrådet ska Sportfiskarna ta fram ett utkast till rapport 

som vattenrådsrepresentanterna förutsätts granska och komma med synpunkter 

på, då kan vi räkna in den tiden innan mötet samt tiden under mötet då vi 

diskuterar projektet  

• Genomgång av framtagna underlag 

Bo har sammanställt ett underlag inför höstens samråd när det gäller de nya 

statusklassningarna för vattenförekomsterna i Göteborgs kustvatten. Detta har 

skickats ut till vattenrådet. 

 

Den innehåller för varje vattenförekomst: 

- De aktuella klassificeringarna enligt VISS, i översiktlig form, och vad de 

baseras på 

- Referenserna med beskrivande text från vattenrådets sammanställning i april 

2017 

- Referenser till ytterligare undersökningar och utredningar (som Bosse letat 

fram) med beskrivande text 

 

Bosse har nu påbörjat att titta på de underlag om Lärjeån som han fått av 

Monica. Det går att se enskilda avlopp under torrperioder. Bräddningar är svåra 

att skilja från vad som kan komma från jordbruksmark.  

8. Förslag till aktiviteter/projekt för vattenrådet 2021 

• Ev något Skylt-projekt i samarbete med Södra 

 

• Cecilia framförde önskemål om vi skulle kunna titta närmare på tillförsel av 

metaller från urbana ytor. Nu finns bara schablonvärden. Skulle kunna leda till 

åtgärder. 

7. Finansiering av vattenrådets verksamhet  

Monica har tidigare lyft frågan om vattenrådets finansiering. Sedan vattenrådet bildades 

samverkansbidraget 2006 har man endast på 80 000 kr/år från Vattenmyndigheten som 

finansiering. Det räcker numera tyvärr inte ens till vattenrådets administration och möten 

då kostnader för detta ökat under de 14 år som vattenrådet funnits. Än mindre räcker 

det till om vattenrådet dessutom ska kunna vara med och medfinansiera i olika projekt. 

Ofta krävs ju någon form av medfinansiering på 10-20 % beroende på bidragsform och 

typ av projekt.  

 

För Säveåns vattenråd finansierar nu ingående kommuner vattenrådet med 2 kr/invånare 

som bor inom Säveåns ARO. Detta ger förutom de 60 000 kr/år de får i samverkans-

bidrag ett ytterligare tillskott på 400 000 kr/år som läggs på en vattensamordnare med 

25% tjänst på GR. Vattensamordnaren arbetar med att söka bidrag till projekt för 

förbättrade underlag och åtgärder för att kunna växla upp dessa pengar: 
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Mölndalsåns vattenråd har löst finansieringen genom att ingående kommuner till lika 

andelar delar på kostnader för vattenrådet som överskrider samverkansbidraget som för 

deras del är på 40 000 kr/år. Man diskuterar inom Mölndalsåns vattenråd om en lösning 

liknande den för Säveåns vattenråd skulle vara möjlig även för dem. 

 

Monica har skickat ut den dokumentation som tagits fram inför beslut i Mölndalsåns och 

Säveåns vattenråd. 

 

Detta kommer att ingå när översyn görs av organisationen i samband med att Göta älvs 

vattenvårdsförbund ska tydliggöra vattenrådens roll i organisationen.  

 

Bra om kommunrepresentanterna i vattenrådet, när de fått ovan nämnda underlag, kan 

ta med sig finansieringsfrågan ”hem” och lyfta den i sina respektive kommuner.  

Om kommunerna skulle kunna bidra med 10-20 kkr/år vardera till vattenrådet skulle det 

kunna vara en bas för medfinansiering i olika projekt. 

 

Ragnar lyfte att man skulle kunna söka LOVA-medel för en åtgärdssamordnade som har 

vara anställd hos en kommun eller GR. För detta skulle också medfinansiering behöva 

lösas.  

 

Frågan diskuteras vidare inom Göta älvs vattenråd på kommande möten. 

8. Övriga frågor 

• Översyn av stadgar och policy inom GÄVVF ska göras för at tydliggöra 

vattenråden roll inom organisationen. Vill någon vara med i det arbetet? Meddela 

i så fall Monica. 

9. Nästa sammanträde 

Nästa möte blir via Teams den 4 november 2020 kl. 13:30-16:00. 

 

 

Antecknat av: Monica Dahlberg, GR 


