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Anteckningar från möte med Göta älvs vattenråd  

(inkl. Göta älvs kustvatten) 

 
Tid: Onsdag 4 november 2020 kl. 13:30-15:30 

Plats: Via Teams 

 
Närvarande: 

Ida Fossenstrand  Göteborgs stad, ordf. 

Johan Erlandsson  Miljöförvaltningen, Göteborg 

Maria Hübinette   Kungälvs kommun (Skype) 

Maria Lennartsson  Södra Skogsägarna 

Sofie Lindblom   Trollhättans stad, Miljö 

Maria Magnusson  Ale kommun 

Åke Niklasson   LRF 

Maria Olsson   Lilla Edets kommun  

Adam Ridelius   Gryaab AB 

Bo Svärd    Naturskyddsföreningen i Göteborg 

Niklas Wengström  Sportfiskarna (vattendragsvandring) 

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. Godkännande av dagordning  

Maria Olsson vill lägga till en punkt under övriga frågor gällande laxfiske i Göta älv. 

Vattenrådet godkänner dagordningen. 

3. Föregående mötes anteckningar 

Anteckningarna från mötet den 23 september godkänns och läggs sedan till 

handlingarna. 

4. Meddelanden 

• Samrådet från Vattenmyndigheten (VM) om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 

miljökvalitetsnormer 2021-2027 som pågår under perioden 1/11 2020-30/4 2021 
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har nu startat och man har skickat ut länk till ingående handlingar.  

 

VM vill helst att synpunkter lämnas digitalt genom att använda en webbenkät.  

Som stöd för att underlätta processen med att ta fram synpunkter finns samtliga 

frågor i webbenkäten samlade i ett Word-dokument. Detta är utsänt till 

vattenrådet genom inbjudan till nästkommande möte 20 januari 2021. 

• Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har nu förslag på åtgärdsprogram för 

havsmiljön ute på samråd. Förslaget innehåller en rad åtgärder för att förbättra 

havsmiljön i Nordsjön och Östersjön. Samrådet pågår från den 1/11 2020-30/4 

2021. Länk till samtliga handlingar. 

HaV vill gärna att synpunkter lämnas via svarformulär i Excel för att lämna 

synpunkter, svarsformuläret är strukturerat enligt åtgärdsprogrammets 

uppbyggnad. Detta är utsänt till vattenrådet genom inbjudan till nästkommande 

möte 20 januari 2021. 

Båda dessa samråd kommer att tas upp på mötet den 20 januari 2021.  

Fyll gärna i era synpunkter i resp. bifogat dokument för att underlätta 

sammanställning. 

5. 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 

Bo Svärd sitter med i en referensgrupp för strandstädningen utmed Bohuskusten. 

Han har där berättat om vattenrådet och den diskussion som förs om de problem 

som finns kring latrintömningsstationer . De är intresserade av frågan och gav 

inspel på att tömning försvåras genom att det inte finns en samordnad standard 

för kopplingar och att tömningsstationerna sköts dåligt.  

• Gryaab AB 

Adam Ridelius informerade om att de har ett nytt tillstånd som de tar i anspråk 

från årsskiftet. Det gäller t o m 2036. Villkoren skärps och efter 2036 ska 

Ryaverket vara ombyggt, går under arbetsnamnet ”Nya Rya”. 

• Miljöförvaltningen (MF), Göteborg 

Arbetet i Göteborgs stad med åtgärdsplan för god vattenstatus fortlöper. Deras 

två LONA-projekt 1) Marina biotoper i Göteborgs kustvatten och 2) Marint skräp 

och nedskräpning vid kanalen och längs stränder går mot sitt slut, och rapporter 

håller på att skrivas av MF. Vid tillfälle nästa år kan Johan kanske presentera lite 

om dessa projekt och resultaten om intresse finns hos de andra i Göta älvs 

vattenråd. 

• Södra skogsägarna 

Inget nytt 

• Lilla Edet 

Inget nytt 

https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad-om-forvaltningsplan-atgardsprogram-och-miljokvalitetsnormer-2021-2027.html
https://www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-karriar/om-oss/remisser-fran-hav/remisser/2020-10-21-remiss-om-forslag-till-atgardsprogram-for-havsmiljon.html
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• Kungälv 

Reviderar vattenskyddsområdet (VSO) för Lysegården. Förberedande samråd med 

Lst är klart. Har i ett första steg skickat ut information till berörda verksamheter 

och fastighetsägare. Kommunen är de som tar beslut.  

• Trollhättan 

Dagvattenstrateg ska anställas. I VP för 2021 finns förslag till inventering av 

konstgräsplaner samt projekt för jordbruket med 

• Lst 

Har nu fokus på Nationell plan för omprövning av vattenkraften (NAP). Göta älvs 

huvudfåra nedströms Vänern ligger sent i processen och ansökan ska där vara 

inskickad senast 1/2 2032. För Säveån gäller 1/9 2028, för Mölndalsån 1/2 2024 

och för kustavrinningsområde 6 (Göta älv-Bäveån) 1/2 2022. 

•  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. 

• Ale 

Inget nytt. 

6. Aktiviteter/projekt för vattenrådet 2020 

• 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).  

3:e och sista provtagningen utförs i nästa vecka. När analysresultat från samtliga 

tre provtagningar finns kommer Arbetsgruppen (Åke, Bo, Ragnar och Monica) ta 

fram en rapport. Slutredovisning av projektet 31/3 2021. 

 

Arbetsgruppen tar fram en LOVA-ansökan gällande den tänkta fortsättningen för 

Stallbackaån och Slumpån. Den ska skickas in till Lst senast 1/12 2020. 

 

Ev söks senare 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” 

Daniel W redovisade vad som gjorts hittills inom projektet. Det har i den här 

omgången begränsats till vägövergångar (väg/vattendrag) inom 15 del-ARO i Lilla 

Edet och Trollhättan då tiden är kort (9/9-15/11) och man i kartanalysen där 

hittat många vägövergångar som inte finns inlagda i databasen för 

vandringshinder. Av 162 vägövergångar har Daniel hittills inventerat 86.  

Vattenrådet diskuterade det hittills framtagna underlaget om lämnade inspel till 

rapporten. 

 

https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/nationell-plan-for-omprovning-av-vattenkraft/nationell-plan-for-omprovning-av-vattenkraft.html
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En del vägövergångar påträffades i fält som inte fanns utmärkta efter 

kartanalysen. Dessa var nästan uteslutande traktorövergångar på åkermark och 

bristfälligt utförda/anlagda. Ett fåtal traktorövergångar inventerades och nästan 

alla var definitiva vandringshinder.  

Maria O påpekade att det kan vara svårt för markägarna att kunna få åtgärda 

dessa då det då skulle klassas som vattenverksamhet. Viktigt att vid ansökan om 

tillstånd trycka på att det är ett vandringshinder man avser åtgärda. 

 

Projektet har sedan mötet (15/11) slutrapporterats till Länsstyrelsen och den 

ekonomiska slutredovisningen ska vara inlämnad senast 30/11. Rapporten bifogas 

med anteckningarna. 

 

Det är önskvärt att projektet fortsätter. Den här gången i Sportfiskarnas regi då 

det underlättar administrationen. Vattenrådet kan bidra med max 15 000 kr i 

kontanta medel under 2021, det är den summan som från början budgeterades 

för projektet om vi direkt fått bidrag för ett tvåårigt projekt från Länsstyrelsen.  

Arbetsgruppen med representanter från vattenrådet (Maria M, Niklas W, Ragnar L 

och Monica D) fortsätter stötta i projektet. 

• Latrintömning från båtar längs Göta älv 

Maria ser svårighet att få ordning på detta. Transportstyrelsen är ansvariga men 

det händer inte mycket där trots att rapport från Avfall Sverige visar på stora 

brister. 

 

I Finland finns sedan längre tid än i Sverige lagstiftning kring tömning av 

fritidsbåtar och där fungerar det mycket bättre. Vad är det som gör att det 

fungerar i Finland men inte här? Några orsaker kan vara att det saknas tydligt 

ansvar och standarder (kopplingar båt/tömningsstation). 

 

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

om att de kan tänka sig att göra något tillsammans med oss. Kanske skriva en 

Prop till Riksdagen gemensamt och/eller någon artikel i ämnet. Bosse hör sig för 

om några i VRBK kan tänka sig att ingå i en gemensam arbetsgrupp tillsammans 

med Maria H och Kristina H. 

• Genomgång av framtagna underlag 

Bosse har gått igenom VISS och det som är inlagt där verkar stämma. Viktigt 

notera att det som benämns som ”Miljökonsekvenstyp” motsvarar Miljöproblem. 

Mätdata saknas i många vattenförekomster. I dessa fall klassas risken som 

”Osäker” 

 

Bosses underlag är tänk att användas som underlag när vi svarar på remisserna 

från VM och HaV (se ovan) 
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7. Förslag till aktiviteter/projekt för vattenrådet 2021 

Inga nya projekt förutom de som togs upp på förra mötet: 

 

• 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. 

8. 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. Planer finns på 

att växla upp dessa pengar via LOVA till en vattensamordnare på heltid där vattenrådet 

står för 20% och LOVA för 80% av en tjänst med projekttid på 3-5 år. 

 

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. 

 

Göteborg: 

Johan har diskuterat finansieringen med sin kollega Josefine, och de har skickat ut 

förfrågningar till sina chefer, och har väl tänkt prata ihop sig med dem på Kretslopp- och 

vatten (KoV) också kring detta. De har inte fått något besked än. Säveåns-konceptet blir 

väl kanske svårt för oss att upprepa för Göta älvs vattenråd också, då miljöförvaltningen 

får betala det för det som Gbg Stad ska betala, men den andra formen som diskuterades 

på förra mötet med GÄVR kanske är möjligt. 

 

Kom inte så mycket längre i frågan vid detta möte. Påpekades att det vore bättre om 

man har ett konkret förslag att lägga fram när man frågar i sin resp organisation. 

Ida och Monica tar fram ett förslag till finansiering som skickas ut till vattenrådets 

representanter. 
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9. Övriga frågor 

• Maria O ställde en fråga ang Laxfiskekvoter i Göta älv. Man har nu beslutat om förbud 

för nätfiske av lax på sträckan från Vänersborg till Lilla Edet. Vad finns det för 

möjligheter att införa nätfiskeförbud även nedströms Lilla Edet. Det vore önskvärt 

med enhetlighet. Ragnar tar med sig frågan till fiskevårdsenheten på Länsstyrelsen. 

 

Svar fr Lars Molander, Lst: 

Det är upp till fiskerättsägaren att bestämma vilka fiskemetoder som får användas 

under förutsättning att de generella reglerna följs. Så här står det i FIFS 2004:37 om 

fiske i sötvattensområdena och nätfiske i Göta älv: 

 

I Göta älv och Nordre älv är fiske med drivande nät förbjudet.  

I övriga vattendrag som mynnar i Skagerrak och Kattegatt är annat fiske förbjudet än 

fiske med åltinor, ålryssjor som ej är högre än 60 centimeter, fasta ålfisken, sådant 

laxfiske vartill särskild rättighet finns samt fiske med handredskap om fiskemetoden 

som sådan inte kräver användning av båt. Dragrodd är dock tillåtet, men inte med 

utter eller utterliknande redskap 

 

Länsstyrelsen kan ta med sig frågan och lyfta att det borde vara samma regler i alla 

vattendrag dvs inget nätfiske alls. Lst väntar på en remiss från Hav om översyn av 

fiskereglerna när det gäller lax i sötvatten. Tycker frågan kan vara angelägen då vi 

inte vet hur stort fisket är. 

10. Nästa sammanträde 

Nästa möte blir via Teams den 20 januari 2021 kl. 13:30-16:00. 

 

 

Antecknat av: Monica Dahlberg, GR 


