Anteckningar från möte med Mölndalsåns vattenråd
den 15 november 2019 i Mölnlycke
Närvarande: Stig Samuelsson, Södra skogsägarna (ordf.)
Anders Enelund (M), Mölndals stad (v. ordf.)
Bengt Johansson (M), Härryda kommun
Emma Nevander, Härryda kommun
Erik Lagerström (L), Härryda kommun
Inger Kjellberg, Kretslopp och vatten i Göteborg
Gunilla Rådman, Lerums kommun
Leif-Henrik Andersson, Mölndals Kvarnby
Torbjörn Löfgren, Mölndalsåns Fiskeråd
Matilda Lundh Åkervall, Sportfiskarna
Lilian Samuelsson, LRF
Anders Olsson, LRF
Michael Nilsson, Naturskyddsföreningen Härryda
Leif Lithander, Naturskyddsföreningen Mölndal
Ragnar Lagergren, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Monica Dahlberg, GÄVVF/Göteborgsregionen (GR), sekr
Lovisa Gustafsson, (Projektledare Trafik) är inbjuden i sin roll som
projektledare för dagvattendammprojektet.
Maria Ådahl, Landvetter Södra Utveckling

Mötet inleddes med att Lovisa Gustafsson, (Projektledare Trafik, Härryda kommun)
visade vattenrådet dagvattendammprojektet i Mölnlycke.
1.

Förra mötets anteckningar

Anteckningarna läggs sedan till handlingarna.
2.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.
3.

Meddelanden

Inga meddelanden togs upp
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4.

Presentation av Landvetter Södra Utveckling (Maria Ådahl, VD)

Maria Ådahl presenterade planerna för Landvetter Södra.
Marias presentation skickas till vattenrådet så fort som möjligt
5.

Presentation av statusklassning m.m. inom Mölndalsåns ARO
(Ragnar Lagergren, Länsstyrelsen)

Ragnars presentation är utskickad till vattenrådet samt bifogas med mötesanteckningarna
Det är inget problem med övergödning i vattenförekomsterna inom Mölndalsåns ARO men
däremot har man sett dåliga syreförhållanden i Rådasjön. Monica informerade om att Göta
älvs vattenvårdsförbund kommer att genomföra en limnologisk undersökning i Rådasjön
och Landvettersjön 2021.
Ragnar vill gärna att man rapporterar in mindre vandringshinder t ex vägtrummor till
honom så att de kan läggas in i Länsstyrelsens databas.
Kanske finns behov av biotopkarteringar i biflöden till Mölndalsån? Bör göras en översyn
av var det saknas sådana. Själva huvudfåran och sjöarna längs den biotopkarterades
2012.
6.

Dagens art (Michael Nilsson)

Punkten stryks p g a tidsbrist och tas istället upp på nästkommande möte
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)

Mölndalsåns fiskeråd
Torbjörn vädjade till vattenrådet om hjälp med att få till åtgärder vid vandringshinder vid
Nedsjö os och Mölnlycke fabriker
• Länk till info om Vattenmyndighetens och Länsstyrelsens roll i frågor om
vattenkraft
Torbjörn påminde också om att vattenrådet tänkt skicka yttrande till Svenska kraftnät
gällande dragning av kraftledning genom Risbohult som är både Natura 2000-område
och Naturreservat. Yttrandet ska vara inne senast idag. Monica hör med Svenska kraftnät
om vi kan få en veckas förlängd svarstid då frågan tyvärr glömts bort. Viktigt att de
sparar en bård av träd vid ån. Monica tar fram förslag till yttrande snarast och skickar ut
till vattenrådet för synpunkter innan det skickas in.
8.

Water Co Governance – delprojekt/aktiviteter
-

Reflexioner från avslutningsmötet inom Water CoG den 11/11
Vattenmyndigheten och HaV har hos EU ansökt om förlängning av projektet till
2021.
Länk till nyhetsbrev med info från avslutningsmötet.

-

Nationellt möte den 12 mars 2020 i Göteborg, boka datumet!
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Rapportering från nyligen utförda aktiviteter
o Drönarfilmning utförd vid Gårda dämme med hjälp av Länsstyrelsen. Michael
och Leif var där och blev intervjuade. (se kort info i länkat nyhetsbrev ovan).

Monica har fått filmerna av Björn Lagerdahl på vattenmyndigheten. Dessa
läggs upp på den nya hemsidan efter nyår.
Tyvärr har flera punkter längre uppströms längs ån fått tas bort då de ligger
för nära Landvetter flygplats och det där är flygförbud. Blir kanske filmning för
hand där istället.
Rapportering från arbetsgrupper för delprojekt
o Politikerutbildning (Michael, Emma, Torbjörn, Stig & Niklas/Matilda).
Michael visade de revideringar han gjort sedan förra mötet, vattenrådet anser
att de ser bra ut.
Dessa för ansvar för att boka in möten med kommunernas politiker
i början av 2020:
Härryda – Emma Nevander
Lerum – Gunilla Rådman
Mölndal – Anders Enelund
Vi avvaktar med Bollebygd tills någon representant därifrån kan vara med på
vattenrådsmöte.
Inger påpekade att det nog kan vara svårt att få tillträde i KS eller KF i
Göteborg.
o Möten med tjänstepersoner (Michael, Emma, Torbjörn, Stig & Niklas/Matilda).
Samma som ovan men med mer fokus på att MKN inte får överskridas och vad
som kan riskera att det sker.
Avvaktar med att boka in träffas med kommunernas tjänstepersoner tills efter
vi har träffat politikerna.
o Skyltprojekt & Mobil skärmutställning (Emma, Elisabet & Michael).
Är nu klart att vi får totalt 98 000 kr i bidrag för skyltprojektet från de
överblivna medlen inom pågående projektperiod för Water Co G.
Michael visade förslagen till skyltar (Lista bifogas med anteckningarna)
Kommunerna uppmanas att se över listan och komma med synpunkter till
Michael (bra med kopia även till Monica)
Beslutades på mötet att Michael Nilsson får i uppdrag att arbete med
skyltprojektet. Michael deltog inte i beslutet.
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Monica har sedan mötet diskuterat med Björn Lagerdahl på Vattenmyndigheten
om vattenrådet kan använda ev kvarvarande medel från 2018 & 2019 från det
ordinarie bidraget för vattenrådets deltagande i Water CoG-projektet till att
fylla på med för att kunna ta fram de önskärda antalet skyltar. Vattenrådet har
fått godkänt att göra så. Exakt hur mycket medel som kommer att finnas kvar
vet vi efter att bokslutet för 2019 är klart.
Möjlighet till ev medfinansiering från kommunerna om dessa bidrag inte räcker
får resp kommunrepresentant i ansvar att kolla upp.
o Vatten i skolan/Skolbäckar (Sportfiskarna).
Har blivit beviljade 46 200 kr från de överblivna medlen inom pågående
projektperiod för Water CoG för inventering av lämpliga vattenmiljöer vid
skolor.
Sportfiskarna har redan utfört inventeringsarbetet och tagit fram rapport som
skickats ut till vattenrådet, bifogas även med anteckningarna. Vattenrådets
kommunrepresentanter uppmanas att sprida informationen till lämplig person
inom kommunens utbildningssektor.
-

Andra uppdrag
o Utbildning för vattenrådet i Vattendirektivet/VISS den 16/9.
Utbildningen bra men komplicerade frågor som inte är helt lätt att få grepp om.
Bedömningarna av status ändras vilket gör att status kan ändras ”på pappret”
trots att det inte skett några reella förändringar. Att de som deltog har så olika
kunskap/ bakgrund gör det svårt att lägga sig på ”rätt” nivå.
Föreslogs att Ragnar tar fram en ordlista.

9.

Diskussion om aktiviteter för vattenrådet hösten 2019 samt 2020

Bör tas fram en bank med idéer till projekt/aktiviteter som vattenrådet vill arbeta med de
kommande åren. Alla får i uppdrag att skicka in förslag till Monica som sammanställer
lista till nästa möte
-

Gun har i uppdrag att hitta tillfälle när vi kan besöka Forsåker och hitta en lokal
för möte i närheten.

-

Föreslogs en vandring längs ån nära GR till våren

-

Föreslogs besök vid dämmena vid Lilla Härsjön och Vällsjön. Får bli till våren då
det är varmare att vara ute.

-

Varför är det dåliga syreförhållanden i Rådasjön, bör utredas. Limnologisk
undersökning utförs av Göta älvs vattenvårdsförbund 2021.

-

Bottenfauna bör inventeras vid Gårda

-

Viktigt att utveckla samarbetet med kommunerna. Hur gör vi det på bästa sätt?

-

Hur kan vattenrådet få en större roll gentemot vattenmyndigheten i arbetet med
åtgärdsprogrammet
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10. Ny hemsida för vattenrådet då www.vattenorganisationer.se upphör vid
årsskiftet
Den befintliga webbplatsen www.vattenorganisationer.se kommer att finnas kvar till
31 december 2019 och Vattenmyndigheterna kommer därefter inte längre att
tillhandahålla denna tjänst för landets vattenorganisationer. Fram till dess att
webbplatsen upphör kvarstår support som vanligt för de organisationer som idag har en
hemsida där. Vattenråden uppmanas att skaffa egna hemsidor som Vattenmyndigheten
kan länka till.
Monica har undersökt möjligheten att med hjälp av IT på GR ta fram nya sidor för de tre
vattenråd hon administrerar (Göta älv, Mölndalsån och Säveån) + Vattenrådet för
Bohuskusten som också administreras av GR. Tanken är att få ner kostnaden för
vattenråden genom att kunna använda ett redan befintligt ”Hus” på GR som bara byggs
om för att passa vattenråden. Det blir en gemensam domän för vattenråden
www.vattenradivast.se och under denna finns underdomäner för de fyra olika
vattenråden på GR. Arbetet har påbörjats och beräknas vara klart i tid innan årsskiftet.
Att köpa en ny domän kostar bara 150 kr/år men det kommer att innebära en viss
kostnad för GR-IT att bygga om huset till hemsidorna (ca tre dagars arbete, som delas
på de fyra vattenråden på GR) och sedan för Monica eller annan resurs på GR att lägga in
allt material från de gamla till de nya sidorna (ca en dags arbete/vattenråd). Det blir en
kostnad på ca 5 000-10 000 kr/vattenråd.
Beslutades att kostnaden för hemsidan fördelas lika på vattenrådets kommuner och
faktureras i samband med övrig fakturering av ev överskjutande kostnader (det som inte
täcks av Vattenmyndighetens samverkansbidrag).
11. Övriga frågor
•

Erik Lagerström informerade om företaget Aqua Robur där han är engagerad. De
utvecklas teknik för att mäta och samlar in data för att hitta läckage och
försämringar i vattenkvalitet i vattenledningar. Tekniken drivs av en integrerad
vattendriven strömförsörjning. Erik undrar om det kan vara intressant att bjuda in
dem så de får informera vattenrådet om sin teknik? De får gärna komma, Erik
kontaktar dem om lämpligt datum.
• Torbjörn nämnde att Mölndalsåns fiskeråd tycker att brevet vattenrådet skickade
till Härryda kommun gällande VA-ledningar var bra. De kommer också att skicka
ett brev där de hänvisar till vattenrådets synpunkter.

12. Nästa möte
Nästa möte för vattenrådet hålls den 14 februari kl. 13:00 på Göteborgsregionen (GR),
Anders Personsgaten 8 i Göteborg.

/Monica Dahlberg, sekr.
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