GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

PROTOKOLL
Fört vid sammanträde med styrelsen för Göta älvs vattenvårdsförbund
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Christina Andersson
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Dagordning
§1.

Mötet öppnas

Ordförande Ronnie Ljungh öppnar mötet.
§2.

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.
§3.

Val av justeringsperson

Styrelsen väljer Evalotta Stolt till att justera mötesprotokollet.
§4.

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§5.
•

Meddelanden
Misja Melin från GR hjälper Monica med anteckningar och att föra in analysdata i
databasen tills ny tjänst på kansliet är tillsatt.
Sedan mötet hölls har tjänsten tillsatts med Anna Östlund, hon börjar sin tjänst på
GR den 5 februari och kommer att arbeta 50 % med Monica inom Göta älvs och
Bohuskustens vattenvårdsförbund. Resten av tjänsten är som ansvarig för
kalkningssamordningen på GR samt Göteborgsregionens Luftvårdsförbund.

•

Två statliga utredningar pågår med bäring på vattenvårdsförbundets och vattenrådets
verksamhet:
- ”Översyn av miljöövervakningen” med Åsa Romson som utredare. Uppdraget skall
redovisas den 30 november 2018
- ”Översyn av vattenförvaltningens organisation” med Carolina Adelsjö som utredare.
Uppdraget ska redovisas den 31 oktober 2019.

•

GKN Aerospace i Trollhättan har fått hållbarhetspris

•

Störträff på Naturhistoriska 30/11. Monica och Ronnie var där. Diskussion med olika
parter om möjligheten att återintroducera fisken Stör i Göta älv. Projekt pågår i bl a
Tyskland. Med på mötet var dessutom Sportfiskarna, Naturhistoriska museet,
Riksantikvarieämbetet och Artdatabanken. Även Länsstyrelsen, Skogsvårdsstyrelsen
och Göteborgs universitet var inbjudna.

Styrelsen beslutade
att anteckna informationen till protokollet.
§6.

Information från vattenråden inom Göta älvs ARO

Länsstyrelsen anordnade en MKN-utbildning för vattenråden inom Göta älvs ARO den
22 november.
Göta älvs vattenråd:
•

Vattenrådet har sökt medel från Länsstyrelsen till projekt för kartläggning av källor
till fosforläckage samt att undersöka lämpliga åtgärder för att minska
fosforläckage. Ingår i samarbete med LRF även rådgivning för markägare. Bjuder
in LRF till nästa möte med vattenrådet.

•

Ronnie efterfrågar en översyn av potentiella samarbetspartners till ett
karteringsprojekt kring extra utsatta områden för makroskräp på
ackumulationsbottnar till havs. Frågan bör ligga i flera aktörers intresse och är
även en naturlig fortsättning på Sophies kustzonprojekt.

•

Det ska även undersökas vilka vandringshinder för fisk som kan åtgärdas.

Säveåns vattenråd:
•

Det saknas fortfarande ordförande.

•

Skyltprojektet kommer inte bli klart 2017 som tänkt då den som ansvarat för inköp
av skyltar och uppsättning blivit sjuk. Projektet förlängt t o m 31/12 2018
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•

Det diskuteras en sammanslagning mellan vattenrådet och Anten Mjörn-kommittén.
Tidigare har Alingsås ansvarat för detta nätverk bestående av Alingsås, Lerum och
Vårgårda, men nu önskar de en sammanslagning med vattenrådet. Det behöver ses
över hur finansiering och inriktning på verksamheten i så fall skulle se ut.
Möte den 8 december med politiska representanter från de sex kommuner som
ingår i Säveåns vattenråd.

Mölndals vattenråd:
•

Arbetet med deltagande som pilotprojekt i Interreg-projektet Water Co
Governance fortsätter, tillsammans Himleåns och Ätrans vattenråd samt ytterligare
fyra europeiska länder (Danmark, England, Tyskland och Nederländerna).
Internationellt projektmöte hölls i Varberg 19-20/10

Styrelsen beslutade
att anteckna informationen till protokollet.
§7.

Specialundersökningar 2017/2018

Dricksvattenämnen (Prio, SFÄ, Bekämpningsmedel. & Parasiter)
Provtagning/analys vid Vargön (med Vänerns vvf) och Älvsborgsbron. Dessutom har
prover tagits i Lilla Edet av kommunen och vid Lärjeholm av Kretslopp och vatten i
Göteborg. Presentation på Vänerdagen 26/10, rapport kommer inom kort.
Mikroplast vid Vargön
Med Vänerns vvf inom nationellt projekt för de stora sjöarna (Vänern, Vättern,
Mälaren och Hjälmaren). Undersökning och analys genomförs av Örebro universitet.
Prel resultat presenterades på Vänerdagen 26/10 i Karlstad. Rapport kommer i början
av 2018.
Miljöförvaltningen i Göteborg har också tagit prover på mikroplast. De kommer att
undersöka en uppströmspunkt, och en nedströmspunkt inom Göteborgs kommun i
Göta älv samt mynningspunkterna i Mölndalsån, Säveån, Lärjeån och Kvillebäcken.
Undersökningen kommer att utföras som ett ex-jobb för Örebro universitet, och
samma utrustning och metod som används vid undersökningen i de stora sjöarna, ska
användas i Göteborg.
Bottenfauna 2017
Utförs av Medins, rapport senast 28/2 2018. Har hittills varit svårt att utföra
provtagning i Mölndalsån p g a högt vattenstånd. Har även utförts åt Akzo Nobel i
Bohus och Orkla (Göteborgs kex) i Kungälv. Rapport kommer i februari under
förutsättning att provtagning i Mölndalsån blir möjlig i rimlig tid innan dess.
Presentation på årsmötet upphandlad.
Limnologisk undersökning av Anten och Mjörn 2018
Utförs i samarbete med Anten-Mjörnkommittén, Alingsås, Lerum, Vårgårda, Göteborg,
sjöarnas FVO och Länsstyrelsen. Framtagande av upphandlingsunderlag pågår
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PFAS
Låga halter har hittats hittills. Hittas högre halter någonstans kan vi gå vidare och
undersöka utförligare i älven.
Sävelången
Studentarbete för en kurs vid Göteborgs universitet pågår i Sävelången. Om möjligt
höra om de kan spara fisk för kvicksilveranalys och koppla till provtagning i Anten och
Mjörn. Monica har tyvärr inte fått kontakt med kursledaren Johan Höjesjö så hon vet
inte om detta är gjort.
Styrelsen beslutade
att anteckna informationen till protokollet.
§8.

Har fått praktikant från Miljöbron (Christina Andersson) som just
nu genomför telefonintervjuer med förbundets medlemmar.

Christina presenterade sitt uppdrag att kontakta förbundets samtliga medlemmar för
att höra om de har möjlighet att svara på ett antal frågor (var utsända med kallelsen).
Hon är på GR tom v. 2 och kommer att sammanställa resultaten i en rapport. Om så
önskas kan hon även komma till styrelsen för att redovisa resultaten muntligt.
Styrelsen beslutade
att anteckna informationen till protokollet.
§9.

Saknas en företagsrepresentant till Arbetsutskottet

Angeläget att hitta en styrelserepresentant från en företagsmedlem som kan åta sig
uppdraget i Arbetsutskottet.
Styrelsen beslutade
att ge Arbetsutskottet i uppdrag att arbeta vidare för att hitta en företagsrepresentant
till Arbetsutskottet.
§10.

Saknas en företagsrepresentant till Valberedningen

Det har varit svårt att hitta en företagsrepresentant till förbundets valberedning sedan
Ann Lindgärde från Akzo Nobel PPC AB slutade. Ronnie kommer att kontakta Renova
om de har möjlighet att åta sig uppdraget.
Styrelsen beslutade
att Arbetsutskottet ska arbeta vidare med att hitta en företagsrepresentant till
valberedningen.
§11.

Påbörja planering inför årsmötet 2018

Årsmötet anordnas även i år i samarbete med Bohuskustens vattenvårdsförbund
(BVVF) och hålls torsdagen den 19 april, vilket tagits fram gemensamt av
arbetsutskotten inom GÄVVF och BVVF.
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Förslag på lokal är: Trädgår´n i Trädgårdsföreningen i Göteborg, lätt att ta sig till om
man kommer med tåg eller buss samt parkering nära på Heden.
Förslag till upplägg:
kl. 09:00-10:30 Årsmöte + konstituerande styrelsemöte för GÄVVF
kl. 10:30-11:00 Fika
kl. 11:00-13:00 Seminarier
kl. 13:00-14:00 Lunch
kl. 14:00-15:30 Årsmöte + konstituerande styrelsemöte för BVVF
Lämpliga ämnen till seminarierna kan vara:
-

eDNA

-

Bottenfauna (GÄVVF)

-

Mikroplast m miljögifter i musslor

-

Utredning fintrådiga alger (BVVF)

-

Göta älv-delegationen (pengar för skredsäkring 461 miljoner)

-

Projekt återintroduktion av stör i Göta älv.

Kansliet får i uppdrag att utifrån förslag som inkommit från de båda förbunden sätta
samman ett intressant program till årsmötet.
Styrelsen beslutade
att anteckna informationen till protokollet; samt
att ge kansliet i uppdrag att ordna intressanta föredrag till årsmötet den 19 april 2018.
§12.
•

Övriga frågor

Ronnie informerade om Regeringen avsätter 461 miljoner de närmaste tre åren till
åtgärder som skall säkra Göta älv mot skred.
Av dessa får SGI (Statens geotekniska institut) 62 miljoner kronor i ökade anslag
2018 för att inrätta en delegation för Göta älv och vidta åtgärder som minskar
skred- och rasriskerna i älvdalen. Delegationen ska bestå av representanter för
myndigheter, kommuner och organisationer med särskilt ansvar för Göta älvdalen,
och utses av regeringen. Delegationen leds av SGI:s generaldirektör.
Delegationens uppgift blir att ta ställning till vilka praktiska, geotekniska åtgärder i
den skredkänsliga älvdalen som ska prioriteras för att minska ras- och
skredriskerna. Dessa åtgärder kommer sedan att få statlig finansiering för delar av
kostnaderna

•

Lennart informerade om att Kungälvs kommun bygger nytt vattenverk vid älven
mitt emot Nol

•

Maria informerade om att GKN Aerospace haft en övning med samtliga skift
tillsammans med räddningstjänsten. Bl a vad händer vid en ev brand med
släckvattenet?

Styrelsen beslutade
att anteckna informationen till protokollet
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§13.

Kommande möten för Styrelsen och Arbetsutskottet 2018

Sammanträdestider för styrelsen 2018:
•

Torsdag 8 mars kl 13:30 på GR

•

Torsdag 19 april, konstituerande vid årsmötet på Trädgår’n

•

Torsdag 27 september kl. 13.30 på GR

•

Torsdag 6 december kl. 13.30 på GR

Sammanträdestider för Arbetsutskottet 2018:
•

Torsdag 8 februari kl. 13:30 på GR

•

Tisdag 3 april kl. 13:30 på GR

•

Torsdag 6 september kl. 13:30 på GR

•

Torsdag 15 november kl. 13:30 på GR

Antecknat av
Monica Dahlberg

Justeras

Ronnie Ljungh

Evalotta Stolt
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