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Mätstationer och
provtagningspunkter

Förbundets policy
Verksamheten omfattar Göta älv från utloppet ur Vänern till Göta respektive
Nordre älvs mynningsområden samt de biﬂöden och vattenområden som ansluter
till älven.
Vi strävar efter att:
• Bidra till vattenvårdens utveckling.
• Beskriva tillståndet och följa förändringar och utveckling i verksamhetsområdet.
• Samarbeta och utbyta information med de myndigheter som har inﬂytande över
verksamhetsområdet samt övriga intressenter.
• Påtala missförhållanden.
• Upprätta kort- och långsiktiga mål och planer för verksamheten.
• Påvisa förbättringsbehov och förbättringsmöjligheter.
• Regelbundet utvärdera den egna verksamheten.
• Informera intressenter och allmänhet om verksamheten.
• Bredda och utöka medlemskretsen.

Miljögifter övervakas
genom sedimentprovtagning
Vattenvårdsförbundet övervakar miljögifter i Göta älv
bland annat genom sedimentprovtagning på två fasta
stationer, dels i Göta älvs mynningsområde (Eriksberg/
Älvsborgsbron), dels i älven uppströms Kungälv (Dösebacka/Nödinge). Övervakningen genomförs vart femte
år sedan 1990 och bygger på att sedimenten i vattenmiljöer är en sänka för metaller och organiska miljögifter, och att halterna i sedimenten i hög grad återspeglar
halter och ﬂöden i vattnet. Genom en återkommande
provtagning kan man alltså avläsa om halterna av miljögifter ökat eller minskat med åren i älven.

Undersökningarna år 2000 visade att halten av tenn,
totalfosfor och ämnen relaterade till bensin (etylbensener och xylener) fortsatt att öka särskilt i älvens mynningsområde, medan t ex metaller som kadmium,
koppar och zink fortsatt att minska. Många organiska
miljögifter har också minskat succesivt. Halten av till
exempel THC (se ﬁgur 1), PAH, PCB, klorbensener
(se ﬁgur 2) har minskat med mellan 64 och 91 procent
sedan 1990.
Sammantaget visar resultaten att Göta älv framförallt
förorenas nedströms Nödinge och sannolikt till största
delen genom tillskott från Göteborgs industri- och
hamnområde. Enligt svenska bedömningsgrunder för
kust- och havssediment uppvisar älvens mynningsområde år 2000 en hög halt (klass 4 av 5 möjliga klasser
där klass 1 motsvarar en icke förorenad miljö) av många
metaller och organiska miljögifter. Förhållandena har
dock förbättrats avsevärt sedan 1990 då halterna låg på
en mycket hög nivå (klass 5). Detta visar att vidtagna
reningsåtgärder gett resultat. Vissa ämnen fortsätter dock
att öka och därför krävs ytterligare åtgärder innan miljön
i älvens mynningsområde kan betraktas som bra.

Resultaten från undersökningen 1990 visade att stationen vid Älvsborgsbron var kraftigt förorenad av såväl
tungmetaller som organiska miljögifter medan stationen vid Nödinge hade låga halter. Förhållandena var likartade fem år senare, dock med den skillnaden att vissa
metaller, dioxiner samt fosfor och kväve ökat i älvens
mynningsområde samtidigt som halten av kvicksilver,
kadmium, totalkolväten (THC), polycykliska aromatiska kolväten (PAH), PCB, penta- och hexaklorbensener minskat. Trots minskningen hade Göta älvs mynningsområde fortfarande relativt höga halter av ett ﬂertal
miljögifter, bl a kvicksilver, totalkolväten vissa PAH, (till
exempel det cancerogena benso(a)pyren) samt PCB och
dioxiner.
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Figur 1. Förändringen mellan 1990 och 2000 av
totalkolväte (THC) i ytsedimenten.

Figur 2. Förändringen mellan 1990 och 2000 av
hexaklorbensen (HCB) i ytsedimenten.
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Vattendirektivet sjösatt!
Fem nya
vattenmyndigheter på plats

heten. Den nya Vattenmyndigheten är placerad inom
Vattenvårdsenheten där Björn Sjöberg är chef för såväl
Vattenmyndigheten som Vattenvårdsenheten. Vattenvårdsenheten kommer inte bara att ägna sig åt arbete
med vattendirektivet utan allt arbete med kalkning,
ﬁskefrågor och en del andra vattenärenden kommer
också att ﬁnnas på den nya enheten.

Så är då äntligen de fem nya vattenmyndigheterna på
plats och arbetet med EG:ramdirektiv för vatten pågår
för fullt! Det är många frågor som just nu som stöts
och blöts ute på vattenmyndigheterna; hur arbetet ska
organiseras, hur man ska skapa så stor delaktighet som
möjligt, hur man bäst ska utnyttja beﬁntliga strukturer
och hur man ska organisera de enorma datamängder
från olika typer av recipientkontroll som ﬁnns inom
distrikten. Mellan distrikten pågår också diskussioner
om hur man bäst ska samarbeta för att vinna samordningsfördelar.

Indelning av Västerhavsdistriktet

Västerhavsdistriktet kommer att delas upp i fyra ansvarsområden där en länsstyrelse ges samordningsansvar för att
de olika momenten i vattendirektivet – karakterisering,
åtgärdsplaner, miljöövervakning och förvaltningsplaner – blir förankrade och genomförda
Göta älv hör till Västerhavsdistriktet,
och sedan avrapporterade till vattenett distrikt som är väl täckt av vatmyndigheten. Länsstyrelserna i Västra
tenvårdsförbund, såväl när det gäller
Götaland och Värmland diskuterar
inlandsvatten som kustvatten (se karför tillfället gränsdragningen kring
Vattenmyndighetens
logotyp
tan). Sammanlagt ﬁnns vattenvårdsVänern. Söder ut har gränsen mellan
förbund eller någon annan form av som är gemensam för alla
Halland och Västra Götaland lagts så att
samordnad recipientkontroll i mer än 30 fem distriken.
hallänningarna ansvarar för områdena
områden. Alla distrikt har inte fördelen
söder om Viskan och Västra Götaland
av en så välorganiserad miljöövervakning, framför allt
för områdena norr därom. De två sydligaste åarna Vege
inte det två distrikten längst norrut där vattenvårdsförå och Rönne å är Skåne län samordningsansvarig för.
bund är sällsynta. Inom distriktet ﬁnns också helt eller
Västra Götaland är ansvarig för Bohuskusten, Halland
delvis 113 kommuner, nio län plus Norge och alla ska
är ansvarig för Hallandskusten och Skåne anvararar för
vi arbeta för att nå god vattenkvalitet till år 2015. Detta
Skälderviken. På varje länsstyrelse inom distriktet ﬁnns
kommer att ställa stora krav på samarbete och något
ett sekretariat som ska hjälpa vattenmyndigheten med
som vattendirektivet särskilt trycker på är deltagande
att genomföra direktivet.
– medborgarna ska inte bara informeras utan aktivt
kunna påverka beslut! Hur arbetet ska organiseras för
Vattenvårdsförbundens roll
att klara allt, är något som ger de nytillträdda cheferna
Vad blir då vattenvårdsförbundens roll i det nya vatpå vattenmyndigheterna mycket huvudbry.
tendistriktet? Länsstyrelsen i Västra Götaland har
tidigt påpekat att man ser vattenvårdsförbunden som
Länsstyrelsen organiserar om
en mycket viktig aktör och Vattenmyndigheten för VäsLänsstyrelsen i Västra Götaland har blivit utsedd till
terhavsdistriktet är av samma åsikt. Självklart ska vaten av fem vattenmyndigheter, vattenmyndigheten för
tenvårdsförbunden behålla sin roll inom övervakningen
västerhavsdistriktet. För att möta de ökade kraven på
av vatten – den samordnade recipientkontrollen står för
arbetet med vattendirektivet har Länsstyrelsen en ny
kanske så mycket som 80 procent av vattenövervakenhet med särskilt ansvar för vatten, Vattenvårdsenningen i distriktet! Däremot är det aktuellt att se över
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de provtagningsprogram som löper och se om de går
att anpassa till vattendirektivets krav. Väl medveten om
att en del provpunkter och parametrar har sin grund i
kommuners och företags recipientkontroll enligt miljöskyddlagen/miljöbalken, kommer Vattenmyndigheten
att återkomma till vattenvårdsförbunden med anledning
av provtagningsprogrammen.

vara en viktig part. För att ytterligare förankra arbetet
hos dem som berörs är det önskvärt att uppmuntra lokala
initiativ som till exempel lokala arbetsgrupper som får
arbeta med åtgärder i mindre områden. Detta har redan
prövats, bland annat inom Emåns avrinningsområde,
men också på andra ställen.

Allt arbetet enligt vattendirektivet ska präglas av deltagande från dem som berörs och här kan Vattenvårdsförbunden bidra – i förbunden ﬁnns ju representanter för
kommuner och industri och i vissa förbund även för andra
organisationer. I arbetet med samverkan behövs dock en
bredare representation, men vattenvårdsförbunden kan

När vi kommit så långt att vi har förslag på miljömål/
miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner är det Vattendelegationen med landshövding
Göte Bernhardsson som ordförande som fattar besluten.
I delegationen sitter dessutom sakkunniga från fem länsstyrelser i distriktet och en forskarrepresentant. Kom-

Vattendelegationen fattar viktiga beslut

Vattenvårdsförbund i Västerhavets vattendistrikt
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Länsgränser

#

Kommungränser

1

Vattendistrikt

5

Västerhavets avrinningsområde

19

Bohuskustens vvf

2

Dalbergsån-Holmåns vvf

4

Dalslands kanals vvf

5

Enningsdalsälvens vvf

6

Friaåns recipientsamverkan

7

Göta älvs vvf

8

Göta älvs vvf & Göteborgs va-verk

9

Hallands kustkontrollprogram

10

Kungsbackaåns vvf

11

Lagans vv-förening

12

Lidan-Nossan vvf

13

Lyngerns vvf

14

Länsstyrelsen Halland

15

Mariestadsfjärdens recipientsamverkan

16

Nissans vvf

17

Ringsjökommittén & Rönne å-kommittén

18

Tidans vf

19

Valboåns recipientkontroll

20

Vegeås vattendragsförbund

21

Viskans vvf

22

Vänerns vvf

23

Åmålsvikens recipientkontroll

24

Ätrans vvf

2

#

3

Vattenvårdsförbund
1

22
15

23

6

#

1

18
12

8
7

1
#

10

24

21

#

13
16

#

14

14
9
14

#

20

5

14

17

11

Älven övervakas med ﬁsk!
Vattenvårdsförbundet och Göteborgs VA-verk verkstödjer ett forskningsprojekt tillsammans med Miljövetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.
Projektet syftar till att utveckla en metodik för miljöövervakning med biomarkörer hos odlad ﬁsk, något som
antas få stor betydelse för framtida miljöövervakning.
Metodiken kommer att utarbetas i Göta älv

En beprövad metodik för att få med effekterna av alla
miljögifter i ett vattenområde är att använda sig av så kallade biomarkörer hos vildfångad ﬁsk. En biomarkör är
ett mätbart svar på något miljögift, till exempel att man
kan ﬁnna speciella avgiftningsenzymer i ﬁsken. Sådana
här undersökningar utförs bland annat i den nationella
miljöövervakningen av kust och hav i Naturvårdsverkets
regi. Ett problem med metoden är att den är beroende av
närvaron av stationära ﬁskarter för att resultaten säkert
skall spegla den lokala miljögiftsbelastningen. Ett annat
problem är att ﬁskens hälsa kan variera naturligt, något
som försvårar jämförelser mellan år och lokaler. Genom
att använda sig av odlad ﬁsk som placeras ut i nätkassar
eller genomﬂödesbassänger i aktuella vattenområden
kan man säkra både tillgången och kvaliteten av ﬁsk.
Försöken har pågått under ett år nu och det dyker upp
många praktiska problem med att ha ﬁsk i älven med
båttraﬁk och nyﬁkna människor. Projektet ska vara färdigt 2008.

De ﬂesta miljögifter som släpps ut i naturen hamnar förr
eller senare i vattnet. I takt med att reningsteknik har
förbättrats och miljölagar skärpts så har betydelsen av
så kallat punktutsläpp minskat, samtidigt har dock den
totala användningen av kemikalier i samhället ökat och
de så kallade diffusa utsläppens betydelse blivit större.
För många av de ämnen som används dagligen i samhället saknas tillräckliga toxikologiska kunskaper. Den nya
utsläppsbilden försvårar miljöövervakningen då det inte
längre räcker med att mäta halter av några kända kemikalier i utsläppen från en industri eller ett reningsverk.

Hur stor är risken?
Hur stor är risken att en olycka i eller kring Göta älv leder
till en allvarlig ekologisk störning eller till att råvattnet
blir allvarligt drabbat? Hittills har de riskanalyser som
gjorts för älven behandlat anläggningar eller riskobjekt
ett i taget. Ett nytt forskningsprojekt med Joanna Friberg på GR som projektledare ska nu försöka se om det

går att göra en samlad riskvärdering för en vattentäkt
med de enskilda riskobjekten som grund. Målet är att
ta fram en mall för hur riskanalyser av råvatten bör se
ut så att de blir jämförbara. Om det är möjligt ska det
också tas fram en samlad värdering av de risker som kan
förekomma i ett avrinningsområde.

Gamla synder blir som nya
Det ﬁnns mycket gamla föroreningar i bottnarna i Mölndalsån. Bland annat ﬁnns där mellan 8-15 kg kvicksilver och 1-2 ton bly! Detta kom fram i en omfattande
undersökning som fasighetskontoret i Göteborg låtit
göra. Totalt har 22 sedimentprover analyserats under
fyra tillfällen. Hälsoriskerna bedöms vara små men
miljöriskerna kan vara betydande, både i Mölndalsån
och i Fattighusån. Det ﬁnns också en mindre mängd
sediment i Gullbergsån som är förorenade. Vid framtida
grävningar i ån eller andra arbeten som kan påverka
sedimentförhållandena måste man ta hänsyn till att det
ligger en del miljögifter i bottnarna.

Bly

1-2 ton

Koppar

1-2 ton

Olja

8-15 ton

Kvicksilver

8-15 kg

PAH 16

40-80 kg

Ftalat, DEHP

200-400 kg

Nonylfenol

100-200 kg

PCB

80-150 g

Dioxin

<1g

Dessa giftiga ämnen ﬁnns i Mölndalsån.
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Modell för hela älven
Så var den då äntligen tryckt och klar, rapporten som
beskriver hur kväve och fosfor transporteras i hela Göta
älvs avrinningsområde – från källﬂödena i Härjedalen,
genom Norge och ut i Vänern och havet. Hela rapporten
bygger på den kväve och fosfor modell som länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland tillsammans med
Vänerns vattenvårdsförbund beställt av Lantbruksuniversitetet, SLU.

Kväve

Fosfor

Kalfjäll
Skog
Hyggen
Myrmark
Åkermark inkl. vall
Betesmark
Sjöyta/-deposition

Markanvändning

Övrig mark
Bebyggelse
Enskilda avlopp

Man kan genom modellen få reda på hur mycket kväve
som fastnar i systemet och hur mycket som återstår när
vattnet når havet efter att det lämnat ett delavrinningsområde i till exempel Slumpån Mölndalsån. Med hjälp
av modellen kan man också ta reda på vilka halterna av
näringsämnen är i ett vattendrag även om det inte ﬁnns
några mätningar!

Mjölkrum
Minkfarmar
Punktutsläpp

Markanvändning och utsläppskällor i Mölndalsån

Hur ska vi då uppnå en minskning av kvävetransporten
till havet med 3 600 ton? Här blir matematiken lite svårare; eftersom det ﬁnns en kvarhållningseffekt av kväve
som i allmänhet är större ju längre bort från havet vi är,
så ger en utsläppsminskning på 3 600 ton i Värmland
inte en minskad transport till havet med lika mycket
utan kanske med hälften! Av detta lär vi oss att om vi
har havet i fokus är det smartast att göra åtgärderna så
nära kusten som möjligt. Men allt detta ﬁxar modellen åt
oss. En fördel med en sådan här modell är också att man
kan optimera åtgärderna ur kostnadssynpunkt, något
som alla kan tjäna på.

Men kanske allra intressantast är möjligheten att kunna
simulera effekter av olika åtgärder. Det svenska miljömålet Ingen övergödning säger att vi ska minska den
mänskliga tillförseln till havet med 30 procent fram till
2010 och enligt EG:s ramdirektiv för vatten ska ”god
vattenstatus” vara uppnådd 2015. Vad god vattenstatus
är inte riktigt klart ännu, men det är troligt att åtminstone kvävehalten måste sänkas för att klara god status.
Men om vi håller oss till det svenska miljömålet; den
mänskliga tillförseln till havet via älven är enligt rapporten ca 12 000 ton och 30 procent på detta ger oss att
vi ska minska transporten till havet med ca 3 600 ton.
Så mycket når havet! Exempel från Mölndalsån.

Arealläckage & belastning
kg kväve/ha*år

<1
1,0-2,0
2,0-4,0
4,0-16
16-32
32-64

Arealläckage & belastning

>64
kg fosfor/ha*år

<0,04
0,04-0,08
0,08-0,16
0,16-0,32
0,32-0,64
1,28-2,56
>2,56
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En medlem presenterar sig
Göteborgs vatten- och avloppsverk sköter driften av vatstängs vattenintaget och vattnet leds i retur från Delsjötenförsörjningen i Göteborg – övervakning av råvattenarna till Alelyckans vattenverk. Sedan 1993 kan vatten
täkterna, beredning av dricksvatten, leverans av dricksäven ledas över från Rådasjön i Mölndalsåsystemet till
vatten till brukarna och avledning av avloppsvattnet på
Delsjöarna.
ett miljöriktigt sätt. För huvuddelen av avloppsvattenreningen i Göteborgsregionen svarar GRYAAB,
Vattenkvaliteten i Göta älv har i de ﬂesta avsesom är ett kommunalt bolag med sju ägarenden utvecklats mycket positivt sedan börVid
kommuner. Reningen sker vid Ryaverket
jan av 1970-talet och under normala förtillbud eller
på Hisingen.
hållanden är Göta älv ett bra råvatten.
olycka som kan
Tyvärr följer inte den mikrobiologiska
påverka vattenkvaliteten
Vattenförsörjningen i Göteborg startade
kvalitetsutvecklingen – vattnets innei Göta älv kontakta varedan 1787 då Kallebäcks källa invigdes
håll av bakterier, virus och parasiter
verkets kontrollcentral
av Gustav den III. Vatten leddes sedan
– samma positiva trend. De riktvärden
på Alelyckan, telefon
in till staden i urholkade trästockar och
för råvatten för koliforma bakterier och
031-62 72 50
göteborgarna kunde hämta sitt dricksvatE.coli som miljönämnden i Göteborg har
ten i vattenposter vid Kungsporten och Domfastställt överskrids vid ﬂera tillfällen varje år,
kyrkan. Mycket har hänt sen dess och idag försörjs
speciellt i samband med mycket nederbörd, vilca 470 000 brukare i Göteborg med dricksvatten från två
ket leder till påverkan från kommunala avloppsanläggvattenverk, Alelyckan och Lackarebäck. Dessutom leveningar på grund av bristande kapacitet och avrinning
reras dricksvatten till Öckerö kommun och delar av Ale,
från jordbruksmark. Bakteriehalterna i Göta älv följs
Mölndal och Partille kommuner. Den totala dricksvatdärför regelbundet upp med provtagningar vid bland
tenproduktionen är drygt 60 Mm³ per år eller 170 000
annat Lärjeholm och Garn tre gånger per vecka. Nackm3 per dygn. Rörnäten omfattar ca 1 800 km dricksvatdelen med traditionella bakterieanalyser är emellertid
tenledningar och 2 500 km avloppsledningar och ett
att svarstiden är lång, ett till tre dygn. Sedan årsskiftet
stort antal anläggningar, bland annat 14 reservoarer, 65
2003/2004 ﬁnns ett världsunikt automatiskt mätinstrudricksvattenpumpstationer och 221 spillvattenpumpstament för analys av E.coli vid Lärjeholm. Instrumentet
tioner. 219 av spillvattenpumpstationerna är sedan ﬂera
har en svarstid på cirka tolv timmar och med två prover
år utrustade med larm för nödavledning.
per dygn har förutsättningarna för att stänga bort mikrobiologiskt påverkat vatten ökat avsevärt. Va-verket plaAv speciell betydelse för dricksvattenförsörjningen är
nerar att installera ytterligare ett mätinstrument längre
råvattnets kvalitet som är basen i den livsmedelsbereduppströms i Göta älv under 2005.
ning som produktion av dricksvatten är. Det arbete
som bland annat Göta älv vattenvårdsförbund bedriver
I huvuddelen av Göteborg är avloppssystemet uppbyggt
med att övervaka vattenkvaliteten i regionens vattenmed separata ledningar för spill- respektive dagvatten,
drag och inte minst råvattentäkterna är därför mycket
så kallat duplikatsystem. I de äldre delarna av staden är
viktigt. Huvudråvattentäkt för Göteborgs dricksvatkombinerat system vanligt vilket innebär att spillvatten
tenförsörjning är Göta älv. Från intaget vid Lärjeholm
och dagvatten avleds i gemensam ledning och vid häfleds ungefär hälften av vattnet till Alelyckans vattentiga regn kan en del av det då blandade vattnet brädda till
verk och den resterande hälften via ett tunnelsystem och
en recipient. I många fall kan det kombinerade systemet
pumpstation till Delsjöarna och vidare till Lackarebäcks
ha sina fördelar ur vattenvårdsynpunkt. Om dagvattnet
vattenverk. Vid störning i råvattenkvaliteten i Göta älv
endast är lite förorenat är normalt duplikatsystem att
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föredra. Om däremot dagvattnet är mer förorenat, som t
ex från innerstadsområden, industriområden och mycket
traﬁkerade vägar, kan det kombinerade systemet leda till
mindre påverkan på vattendragen eftersom dagvattnet
till största delen renas på Ryaverket. För t ex fosfor ger
det kombinerade systemet i Göteborg mindre utsläpp
än en ombyggnad till duplikatsystem utan dagvattenrening skulle ge. I en systemanalys som va-verket och
kretsloppskontoret genomfört tillsammans med Chal-

mers framkom att i en innerstadsstadsdel är det direkt
olämpligt att släppa ut orenat dagvatten till Vallgraven
eftersom det ﬁnns risk för biologiska effekter, främst av
tungmetallerna koppar, bly och zink. Det kombinerade
systemet kan förbättras ytterligare genom bräddvattenrening och kvalitetsstyrning, vilket har genomförts för
vissa områden och ytterligare åtgärder planeras.
Claes Wångsell

Inte bara vatten …
För att värna om den biologiska mångfalden måste det
öppna landskapet bevaras. Därför är bete av strandängarna i Göta älvdalen en viktig naturvårdsåtgärd.
Strandängarna har ofta ett rikt fågelliv och en särpräglad
ﬂora. Det ﬁnns också ett egenvärde i ett bevarat kulturlandskap, de odlade och betade strandängarna har lång
historia och är ett viktigt kulturhistoriskt inslag i vår
nutida miljö.
Tyvärr kan betesdjur vara smittkälla för en rad vattenburna sjukdomar. När det gäller dricksvatten från ytvattentäkter är den viktigaste sjukdomen cryptosporidios,
som orsakar magsmärtor, feber och diarré. Sjukdomen
kan drabba både människor och djur och orsakas av en
parasit som heter Cryptosporidium. Den smittar genom
att mat eller dryck intas som varit i kontakt med avföring
från en smittad individ.

i det här fallet nötkreatur som betar vid stranden och
som kan bära på smitta. Skyddsobjekt är en godtyckligt
vald dricksvattenkonsument. Riskanalysen syftar till att
beräkna risken för en individ att smittas från strandbetande nötdjur till följd av exponering genom att dricka
kommunalt vatten.

Cryptosporidium kan överleva ﬂera månader i skilda miljöer och har hittats i ﬂertalet ytvattentäkter utomlands
och i Sverige, bland annat i Göta älv. Andelen smittade
svenska nötkreatur är okänd, men utländska studier visar
att sjukdomen är vanlig, särskilt hos kalvar. En översiktlig riskanalys har genomförts som ett första steg för att
bedöma om hälsorisken genom vattenburen smitta från
strandbete i Göta älvdalen kan betraktas som försumbar
eller inte. Analysen utgår från synsättet att en oönskad
påverkan bara kan uppstå om händelsekedjan mellan
riskobjekt och skyddsobjekt är obruten. Riskobjekt är

Slutsatsen som kan dras från den genomförda riskanalysen är att smittorisken för dricksvattenkonsumenter
i Göteborg från ett fåtal strandbetande nötdjur inte är
försumbar ens vid Sveriges vattenrikaste vattendrag följt
av en väl fungerande beredning. Därför bör skyddsåtgärder för att begränsa den direkta tillförseln av parasiter
till råvattnet vara rimliga. Resultaten visar också att osäkerheterna i beräkningarna är stora och behöver studeras
närmare i det fortsatta arbetet.
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Vad är på gång
under 2005?

Vad gör vattenvårdsförbundet?

D
Vattenvårdsförbundets hemsida har fått en ny adress
– www.gotaalvvvf.org – Besök den gärna!

et löpande kontrollprogrammet för att mäta
vattenkvaliteten i våra sjöar och vattendrag
går ut efter 2005. Arbetet med programmet
för kommande treårsperiod 2006-2008 kommer att
påbörjas under året.

Göta älvs vattenvårdsförbund bildades 1957 för att
kartlägga tillståndet i Göta älv och dess biﬂöden nedströms Vänern. Vid denna tid hade vi en mycket kraftig
samhällelig och industriell expansion utmed älven. Föroreningarna i älven tilltog alltmer vilket var allvarligt
eftersom dricksvattnet bland annat till Göteborg sedan
mer än hundra år hämtats ur älven. All verksamhet
utmed vattendragen påverkar dessa i någon form och
det åligger därför kommuner och företag att kontrollera hur påverkan sker. Genom vattenvårdsförbundet
samordnas stora delar av kontrollverksamheten vilket
inneburit att denna i betydande omfattning kunnat
rationaliseras och effektiviseras. Förbundets verksamhet bedrivs i nära samarbete med miljöskyddsenheten
vid länsstyrelsen, kommunernas miljöförvaltningar
samt vattenverk och företag.

Den påbörjade projektet med miljöövervakning med
hjälp av ﬁsk i Göta älv fortsätter även under 2005.
Undersökningen genomförs i samverkan med och
ﬁnansieras i första hand av Göteborgs Universitet,
Göteborgs Va-verk och Vattenvårdsförbundet.
I övrigt planeras en uppföljning av de mikrobiologiska
undersökningarna i Göta älv som avslutades under
2003. Denna gång kommer speciell uppmärksamhet
att ägnas åt klarlägga förekomsten av parasiter i Göta
älv. De parasiter som är aktuella att undersöka är Giardia och Cryptospiridium är klortåliga och kan om de
uppträder i större koncentrationer orsaka problem för
dricksvattenproduktionen.

I dag tas kontinuerligt vattenprover vid sju fasta datoriserade mätstationer utmed Göta älv. Kopplat till dessa
mätstationer har ett älvövervakningssystem byggts upp
som direkt larmar när förändringar i vattenkvaliteten
inträffar så att vattenintag snabbt kan stängas om så
bedöms vara nödvändigt. Därutöver ﬁnns ett 60-tal
provtagningspunkter i Göta älvs biﬂöden och de större
sjöarna inom området.

I boken ”Fakta om Göta älv 1996” beskrivs det mesta av
intresse i och omkring älven. Arbetet med att uppdatera
och aktuallisera boken påbörjades under 2004. Vi har
nu utökat innehållet i boken så att den bland annat kan
användas för att uppfylla de krav på redovisning som
EG:s ramdirektiv för vatten ställer beträffande karaktärisering av vattendrag och sjöar. Vi räknar med att
kunna presentera resultatet i slutet av innevarande år.

Förbundet har idag 13 kommuner och ett 45-tal företag
och organisationer som medlemmar. Förbundet leds av
en styrelse som består av 12 ordinarie ledamöter och 4
suppleanter. Kommunerna och företagen tillsätter vardera hälften av platserna.

Arbetet med att värva nya medlemmar till förbundet
kommer att intensiﬁeras under 2005.

Förbundets kansli kan nås genom

Boken ”Fina och fula ﬁskar i Göta älv” blev som vi
tidigare meddelat en succé och den första upplagan blev
snabbt slutsåld. Boken ﬁnns nu i ett nytryck och kan
beställas på förbundets kansli.

Lennart Lagerfors, Monica Lundberg eller Linda
Storkull.
Telefon: 031-335 51 11, 031-335 54 79
Fax:
031-335 51 17
E-post: lennart.lagerfors@gr.to
monica.lundberg@gr.to
linda.storkull@gr.to
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Publikationer
2004

2001

• Mikrobiologiska undersökningar i Göta älv och

• Mjörn 2000 – en limnologisk studie + komplettering

några av dess biﬂöden.

2003
• Riskinventering Göta älv – aktuellt läge. Översiktlig
inventering av riskobjekt och riskanalyser
• Miljögifter i och kring Göta älv. Sammanställning

(Stefan Bydén m ﬂ, Melica)
• Metaller i Göta älvs avrinningsområde 2000
(Mats Medin, Medins Sjö- och Åbiologi AB)
• Bottenfauna i Göta älv 2000 (Mats Medin, Medins
Sjö- och Åbiologi AB)

av undersökningar av vatten, sediment, biota och

• Fina och fula ﬁskar i Göta älv

utsläpp

1999

• Ålanda Ström 2003 – Elﬁsken, temperatur och pHmätningar (Hushållningssällskapet - ALcontrol)

2002
• Limnologisk undersökning av Rådasjön 2001
(Mats Medin, Medins Sjö- och Åbiologi AB)
• Älvnära Natur – Värdefulla naturområden utmed
Göta och Nordre älv (Peter Sennblad, Göta älvs

• Fiskfaunan i Göta älv – sammanställning över
ﬁskarterna i Göta älv och dess biﬂöden 1999
(Sportﬁskarna Göteborg och Bohusläns distrikt)
• Undersökning av profundalfaunan i Anten, hösten
1999 (Mats Medin, Medins Sjö- och Åbiologi AB)
• Metaller i Göta älvs avrinningsområde, hösten 1999
(Mats Medin, Medins Sjö- och Åbiologi AB)

vattenvårdsförbund)
• Metaller i Göta älvs avrinningsområde 2001
(Mats Medin, Medins Sjö- och Åbiologi AB)
• Metaller och miljögifter i Aspen 2002
(Dan Hellman och Lennart Olsson, Länsstyrelsen i
Västra Götalands län)

• Bakterier i Mölndalsån 1999 (Mats Engdahl, Vaverket i Göteborg)
• Badvattenundersökningar vid Tångudden 1999
(Mats Engdahl, Va-verket i Göteborg)

1998

Redaktör: Hans Oscarsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Text: Hans Oscarsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Lennart Lagerfors, Göta älvs vattenvårdsförbund
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Medlemmar i
vattenvårdsförbundet 2004
Kommuner
Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet,
Mölndal, Partille, Trollhättan, Vårgårda, Vänersborg, Öckerö

Företag och övriga
ABB Kabeldon AB, Alingsås
Antens Fiskevårdsområdesförening
Antens Laxodling AB
Askania AB, Göteborg
AstraZeneca, Mölndal
Axel Christiernsson AB, Nol
Eka Chemicals AB, Bohus
Eka Chemicals AB, Trollhättan
Ferroprodukter AB, Göteborg
Geveko Industri AB, Göteborg
Gustavsberg - Vårgårda Armatur AB
Göteborgs Hamn, Göteborg
Göteborgs Kex AB, Kungälv
Holmen Paper AB, Vargön
Hushållningssällskapet Väst
Jernhusen AB – Region Väst, Göteborg
Klippan AB, Mölndals Bruk, Mölndal
Knauf Danogips GmbH, Inlands AB, Lilla Edet
Ligno Tech Sweden AB, Vargön
Mc Worther Tech AB, Mölndal
Mjörns Fiskevårdsområdesförening, Alingsås
Mölndals Energi AB, Mölndal
Parker Hanniﬁn AB, Trollhättan
Perstorp Oxo AB, Nol
RECI Industri AB, Göteborg
Renova AB, Göteborg
SAAB Automobil AB, Trollhättan
SCA Hygiene Paper AB, Edet Bruk, Lilla Edet
Sjöfartsverket, Trollhätte kanal
SKF Sverige AB, Göteborg
Skrotfrag AB, Agnesberg
Sportﬁskarna, Göteborg
Säveån Aspen Fiskevårdsområdesförening
Säveåns Övre Fiskevårdsområdesförening
TEKA AB, Alingsås
Trollhättan-Vänersborgs Flygplats, Trollhättan
Tudor AB, Nol
TurNils AB, Alingsås
Univar AB, Göteborg
Vargön Alloys AB, Vargön
Vattenfall AB, Vattenkraft, Trollhättan
Volvo Aero Corporation, Trollhättan
Volvo AB, Göteborg
Vårgårda Kromverk AB, Vårgårda
Västra Götalands Regionen

Rapporten kan beställas från:
Lennar Lagerfors, sekreterare i Göta älvs vattenvårdsförbund
Telefon:

031-335 51 11, 031-335 54 79

Fax:

031-335 51 17

Epost:

lennart.lagerfors@gr.to
monica.lundberg@gr.to
linda.storkull@gr.to

Webbplats: www.gotaalvvvf.org

