
 

 
GÖTA ÄLVS 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/gota-alvs-vattenrad 

Kallelse 

Göta älvs Vattenråd (inkl. Göta älvs kustvatten) 

Enligt tidigare överenskommelse kallas härmed Göta älvs vattenråd till sammanträde 

onsdagen den 20 januari 2021 kl. 13:30-16:00 

 

Plats: Mötet hålls via Teams  

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

Anslut på din dator eller mobilapp  

Klicka här för att delta i mötet.  

Eller ring in (endast ljud)  

+46 8 505 252 19,,205483696#   Sweden, Stockholm  

Telefonkonferens-ID: 205 483 696#  
......................................................................................................................................... 
 

Förslag till dagordning: 

1. Mötet öppnas 

2. Godkännande av dagordning 

3. Föregående mötes anteckningar (Handling bifogas) 

4. Meddelanden 

*  

*  

*  

*  

5. Presentation av projektet VÅGOR – Monica Dahlberg Maria Axbrink, Göteborgsregionen (GR) 

6. Information om Vattenmyndighetens samråd – Ragnar Lagergren, Lst 

7. Vattenmyndighetens och HaV:s samråd, hantering och tidplan för vattenrådet 

8. 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)  

Bra om deltagande representanter även skriver till Monica och sammanfattar med några 

rader till anteckningarna då det kan vara svårt att få med snabba dragningar digitalt. 

9. Aktiviteter/projekt för vattenrådet 2020/2021 

• Projekt ”Kartläggning av fosfor och minskning av erosion från jordbruksmark”  

Ansökan inom LOVA för Stallbackaån och Slumpån (Lerumsån) 2021 inskickat till 

Lst. Borde få beslut i februari/mars 

Vi noterade att värdena i någon mening spretar mellan provpunkter. Samtidigt 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2Y3YzdkZjUtNzI2Yi00ZTEzLThjMWItNTAyNWI4ZmUyMTg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b0b2c7c9-3976-4e33-a0ba-1af04c8baeff%22%2c%22Oid%22%3a%224b56ca86-b254-4b25-a652-b25a20694727%22%7d
tel:+46850525219,,205483696# 


GÖTA ÄLVS VATTENRÅD 
 

 

2 

som de är väldigt lika i den mening att där det var lågt på våren, så är det lågt alla 

gånger och vice versa. Och att det är svårt att peka ut en enskild orsak.  

 

Samt att det väl framöver behöver kopplas in någon samordnare för att rådda i ev 

möjliga åtgärder som skulle kunna ha effekt. 

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

Projektet avslutat. Rapporten bifogad 

Sportfiskarna har sökt LOVA för fortsättning. Vattenrådet bidrar med 15 kkr 2021. 

Samma arbetsgrupp. 

• Latrintömning från fritidsbåtar längs Göta älv (Något nytt?, Kristina H och Maria H) 

Rapport om samverkan med VRBK 

• Genomgång av framtagna underlag 

Bra underlag inför svaret vid samrådet 

10. Förslag till aktiviteter/projekt för vattenrådet 2021  

• Skylt-projekt i samarbete m Södra 

Har Maria L, Södra, tittat något på detta? 

• Vattendragsvandring 2021 

Ska vi ha detta, i så fall var? 

11. Vattenrådets Arbetsordning, önskemål från styrelsen inom GÄVVF att förtydliga det 

ekonomiska ansvaret inom vattenrådet (Handlingar bifogas) 

12. Finansiering av vattenrådets verksamhet, fortsatt diskussion 

Bra om kommunrepresentanterna innan mötet kan höra efter om möjligheten för 

respektive kommun att bidra till finansieringen av vattenrådet (se anteckningarna från 

föregående möten)  

- Finns intresse från vattenrådet att söka medel för åtgärdssamordnare? 

13. Hemsidan www.vattenradivast.se/gota-alvs-vattenrad (Stående punkt) 

- Finns synpunkter/förslag till ändringar/kompletteringar? 

14. Övriga frågor. 

15. Nästa sammanträde. 

Vänligen meddela Monica Dahlberg om ni inte har möjlighet att närvara via  

Tel: 031-335 54 79 eller E-post: monica.dahlberg@goteborgsregionen.se 

Med vänlig hälsning 

Monica Dahlberg, sekr 

http://www.vattenradivast.se/gota-alvs-vattenrad

