
GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND  

 

 

 

PROTOKOLL 

fört vid sammanträde med styrelsen för Göta älvs vattenvårdsförbund 

Tid:  Fredagen den 6 december 2013, kl. 13:00 

Plats:  Göteborgsregionens kommunalförbund (GR),  

  Gårdavägen 2 i Göteborg (Rum: Hållö, 260)  

 

 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter 

Ann-Christine Andersson, ordf.  Göteborgs Stad 

Evalotta Stolt, v. ordf.   Akzo Nobel Pulp and Performance AB 

Elisabet Stadler   SKF Sverige AB 

Ove Wiktorsson   Kungälvs kommun  

Gunnar Johansson   SCA Hygiene Products AB, Edet Bruk 

Christian Forsäng   Ale kommun 

Leif Mowitz    GKN Aerospace Sweden AB  

Kaj Johansson    Mölndals stad 

 

Suppleanter 

Claes Wångsell   Kretslopp och vatten, Göteborg 

Ann-Christine Tornebjer Torslid Trollhättans Stad 

Anneli Kruse    Axel Christiernsson AB 

 

 

Sekreterare 

Monica Dahlberg   GR 

 

 

§ 1.  Godkännande av föredragningslista 

Föreliggande förslag till föredragningslista godkändes.  

§ 2.  Val av justerare 

Till justerare valdes Leif Mowitz. 

§ 3.  Meddelanden 

 Monica informerade om att man under hösten utfört uppföljande undersökningar på 

kvicksilver i fisk från Mjörn.. Undersökningen begränsades till Mjörn, eftersom halterna 

av kvicksilver i abborrar från Anten var så låg vid provtagningen 2012. Prov togs på 

abborre, gädda och gös som är de främsta matfiskarna vid fyra stationer: 
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 Piren vid Säveåns mynning 

 Solveden 

 Östadviken 

 Hjällsnäsviken 

Halterna i fisk på tre av stationerna ligger i närheten av Livsmedelsverkets gränsvärde 

medan halten på den fjärde stationen vid Östadsviken är betydligt lägre. 

Rapporten finns på förbundets hemsida www.gotaalvvvf.org/rapporter/2013.html  

 Vid provtagningen av torrsubstans och glödgningsrest vid Ormo i oktober 2013 

uppmättes mycket höga halter. De var nästa 100 gånger högre än normalt. Frågan är vad 

detta kan bero på. Monica har haft kontakt med SLU som gör analyser av många andra 

parametrar vid Ormo inom det nationella PMK-programmet (Program för övervakning 

av miljökvalitet) för att höra om de sett några konstiga värden. De har uppmätt hög 

konduktivitet (ledningsförmåga) vid flera tillfällen under hösten vilket borde tyda på 

inträngning av saltvatten.  

 

Claes har efter styrelsemötet hört efter med laboratoriet vid Lackarebäck, som är det som 

tar både våra och SLU:s prover, om det sett något konstigt vid själva provtagningen i 

oktober. Provtagaren hade då observerat maneter i vattnet och vid indunstning av 

proverna hade saltkristaller bildats, vilket ytterligare förstärker teorin om att det varit 

mycket havsvatten i proverna. SLU och Kretslopp och vatten i Göteborg arbetar nu med 

att försöka hitta en bättre provpunkt men mindre risk för att havsvattnet förstör proverna. 

 Ann-Christine informerade från Vattendelegationens senaste möte den 4 december och 

skickade runt handlingarna för att se om någon ville ha kopior. 

§ 4.  Information från vattenråden inom Göta älvs ARO 

Sportfiskarna, vattenråden (Göta älv, Säveån och Mölndalsån) och GR har gemensamt 

ansökt om medel hos Länsstyrelsen för för att kunna utreda möjligheten till åtgärder  

(t ex åtgärda vandringshinder och rensade vattendrag) i redan biotopkarterade vattendrag i 

Göteborgsregionen. Länsstyrelsen har beviljat 100 000 kronor till en förstudie som skall 

vara klar under 2013. 

 

Förstudien har lett till att  markägarna gett tillstånd att utföra restaureringar i, Alebäcken, 

Brodalsbäcken, Svårtåbäcken och Rämneå. Man kommer att gå vidare med detta och börja 

med att ha samtal med Länsstyrelsen om vilka av åtgärderna som krävet tillstånd eller 

anmälan, eller om man kan komma undan med paragrafen i miljöbalken som säger att om 

inga enskilda eller allmänna intressen påverkas av åtgärden så behövs det varken anmälan 

eller tillstånd. 

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse. 

 

http://www.gotaalvvvf.org/rapporter/2013.html
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§ 5.  Rapport från PoU-gruppens arbete med att ta fram förslag till 

specialundersokningar 2014/2015. 

Monica informerade om vilka diskussioner som förs i Program- och utvärderingsgruppen 

angående ev. kommande specialundersökningar. 

 Höga metallhalter har konstaterats i Nordre älv.  

Resultaten från de kompletterande undersökningarna vid Skärmarna och bron vid 

Färjevägen under januari-april 2013 är nu klara och man kan där se förhöjda halter av 

koppar och zink i januari, främst vid bron vid Färjevägen. Kungälvs har kontaktats vid 

ett flertal tillfällen och ombetts att undersöka om man kan hitta någon källa till detta. 

Vi har dock inte fått något svar från dem ännu. Från den ordinarie provtagningen vid 

Ormo som görs i regi av SLU har vi inte fått några resultat än, de brukar dröja till mars 

nästkommande år. 

 Båtelfiske i Göta älv 

Diskussion förs om att göra ett elbåtfiske i Göta älv sommaren 2014. Ganska lite är 

känt om fiskbestånden och dess status i Sveriges största vattendrag Göta älv. För att 

öka kunskapen om älvens fiskbestånd och hur de eventuellt är påverkade av 

verksamheterna längs älven föreslås att Göta älvs vattenvårdsförbund genomför en 

undersökning av älvens fiskbestånd sommaren 2014 med metoden båtelfiske. 

Förslagsvis undersöks fyra sträckor á 2 km i älven genom sk. linjetaxtering vilket 

skulle ta två dagar. Någon med lokal anknytning, fr PoU-gruppen, kan hjälpa till med 

håvning, mätning och vägning. Eventuellt önskar vi också behålla några lämpliga 

fiskar för analyser av metaller och miljögifter. Vid en första diskussion med konsulten 

som kan utföra detta skulle kostnaden bli ca 100 000 kr inkl. rapportskrivning där resp 

lokal beskrivs kopplat till fiskeresultat. Monica och Ragnar tar fram en offertförfrågan 

för få reda på exakt pris och PoU-gruppen återkommer sedan till styrelsen med ett mer 

konkret förslag 

 Limnologisk undersökning i Ö Nedsjön. 

Planeras för ev. genomförande 2015. 

 Mikroplast/skräp i sötvatten 

I Göteborg genomförs en minipilotstudie varifrån resultat ska redovisas i november. Vi 

avvaktar resultaten från denna innan vi går vidare 

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse. 

 

§ 6. Projekt ”Hoppande sediment” 

En studie med syfte att bättre beskriva storlek och dynamik i föroreningstransporten i älven 

skulle kunna göras genom att kombinera tredimensionell hydrodynamisk modellering, 

modellering av fartygspassagernas påverkan, analyser av föroreningsinnehåll i 

vattenprover efter olika sedimenteringstid samt mätningar av vattenhastighet i gränsskikt 

mellan sedimentfas/vattenfas. Den hydrodynamiska modell för Göta älv som tagits fram 

som bas för mikrobiologisk modellering (Sokolova 2013) skulle kunna anpassas till att 

beskriva transporten i vattenfasen och kombineras med studier av fartygens lokala 

påverkan. 
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Chalmers kan tänka sig att bira till projektet med examensarbetare och handledning av 

denna samt att vi får tillgång till den hydrodynamiska modell som nämns ovan. Ett brev 

skickades ut till Vattenfall, Sjöfartsverket, SGI och Västerhavets vattenmyndighet för att 

höra om de kan tänka sig att medfinansiera projektet.  

 

Vi har nu fått ett mycket positivt besked från Vattenmyndigheten som är villiga att gå in 

med 400 000 kronor i projektet, vilket är hela den beräknade kostnaden. SGI ställer upp 

med kompetens och Sjöfartsverket har lovat att vi har möjlighet att följa med dem vid 

deras inspektioner av älven när vi ska ta prover, vilket höjer säkerheten mycket för 

provtagaren. 

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse; samt 

att vattenvårdsförbundet i samarbete med övriga ovan nämnda aktörer genomför projektet. 

 

§ 7. Översyn av fördelningen av vattenvårdsförbundets intäkter 

Ett nytt förslag till följebrev att skicka till medlemmarna som förklarar orsaken till 

översynen och nyttan med att vara medlem i förbundet har tagits fram och var utsänt till 

styrelsen tillsamman med förslaget till nya medlems- och kontrollavgifter. Detta skickas ut 

till medlemmarna direkt efter nyår med uppmaningen att de ser över om uppgifterna 

stämmer och kontaktar Monica i god tid före nästa Au-möte om någon korrigering bör 

göras. Förslaget till förändrade avgifter kommer sedan läggas fram vid årsmötet i april 

2014. 

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse; samt 

att skicka ut följebrev samt förslaget till nya medlems- och kontrollavgifter till  

     medlemmarna för översyn innan nästa möte med förbundets arbetsutskott. 

 

§ 8. Översyn av förbundets stadgar 

I och med översynen av förbundets medlem- och kontrollavgifter och det förslag till 

förändring av dessa som föreligger behöver även förbundets stadgar med tillhörande policy 

ses över så att de stämmer med den nya avgiftsfördelningen. Till nästa styrelsemöte tittar 

en arbetsgrupp på detta och tar fram ett förslag nya stadgar och ser även över policyn för 

att se om något behöver ändras där. Arbetsgruppen Består av Leif Mowitz, Claes 

Wångsell, Monica Dahlberg samt Ragnar Lagergren från Länsstyrelsen om han har 

möjlighet att vara med..  

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse; samt 

att utse Leif Mowitz, Claes Wångsell, Ragnar Lagergren (Lst) och Monica Dahlberg att  

     ingå i en arbetsgrupp som inför nästa styrelsemöte tar fram ett förslag till nya stadgar.. 
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§ 9. Planering inför årsmötet i april 2014 

Föreslås att vi i år är i någon kommun längs Säveån, t ex Alingsås. Monica tar kontakt med 

VA-chefen och Miljöchefen i Alingsås för att höra om de kan stå som värd för mötet. 

Förslag till intressanta föredrag är dels att Svenskt Vatten berättar om sin 

informationsinsats kring vikten av rent vatten, ”Mitt Vatten”. Ett annat intressant ämne att 

ta upp vore hur läkemedelsindustrin arbetar för att minska utsläppen i avlopp och även 

höra hur avloppsreningsverken, t ex GRYAAB, arbetar med detta. Monica Tar kontakt 

med Svenskt Vatten, AstraZeneca och GRYAAB för att höra om de kan komma till 

årsmötet. 

Vattenmagazinet 2013-2014 skulle kunna ta upp: 

 Hur kommer vattenkvaliteten att se ut i framtiden, kommer vi att uppnå god status? 

 Akzo Nobel i Bohus informerar om deras stora saneringsprojekt 

 Utredning av förorenad mark i Älvängens industriområde (bl a repslageri) och behov 

av sanering och skredsäkring. 

 Vandringsvägen för fisk vid Hedefors 

 Biotopkartering av Mölndalsån. 

Monica kontaktar Hans Oscarsson som brukar hjälpa oss att ta fram skriften samt de som 

skulle kunna bidra med texter enl. ovanstående. 

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse. 

 

§ 10. Sammanträdestider för styrelsen och arbetsutskottet 2014. 

 

Styrelsen 

 Torsdag 6 mars kl. 13.00 (vecka 10) 

 Tisdag 29 april Förbundsmöte kl. 09:00, Styrelsemöte kl. 13:00 (vecka 18) 

 Fredag 26 september kl. 13.00 (vecka 39) 

 Fredag 5 december kl. 13.00 (vecka 49) 

 

Arbetsutskottet 

 Tisdag 25 februari kl. 08:30 (vecka 9) 

 Fredag 4 april mars kl. 08:30 (vecka 14) 

 Fredag 12 september kl. 08:30 (vecka 37) 

 Fredag 21 november kl. 08:30 (vecka 47) 

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse; samt 

att godkänna förslaget till sammanträdestider för 2014 
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§ 11. Övriga frågor 

 Skövde Högskola och Sportfiskarna är intresserade av att kartlägga och statusklassa 

stormusselbestånd i delavrinningsområden till Göta älv samt ta reda på vilka fiskarter 

som utnyttjas som värdfiskar av de olika musselarterna. Utifrån den data som samlas in 

vid inventeringar är det också möjligt att arbeta vidare och undersöka vilka hotbilder 

som finns för musslorna i Göta älvs biflöden. Sötvattenlevande musslor är en förbisedd 

djurgrupp som kan användas som miljöindikatorer. Bestånd med föryngring visar att 

ekosystemet i sjön eller vattendrag fungerar bra. Av erfarenhet och tidigare studier så 

vet vi att musslor har förtvivlat svårt att föryngra sig i Västra Götalands län. Göta älv är 

det huvudavrinningsområde som har näst mest populationer av flodpärlmussla i 

Sverige.  

 

- Forskningsprojektet kommer att använda sig av befintlig data som exempelvis  

  vattenkemi, biotopkarteringar, provfisken m.m. för att utreda hotbilden och för att  

  kunna ge konkreta åtgärdsförslag på vad man kan göra för att förbättra miljön i  

  vattendragen/sjöarna. 

 

- Projektet planeras att finansieras av medel från Naturskyddsföreningens Miljöfond  

  och Vattenfalls miljöfond.  

 

Den ansökan som Skövde högskola kommer skicka till miljöfonderna är i dagsläget 

uppe i drygt 1 miljon kronor. I ansökan ingår inventering, resor, sammanställning, 

värdfiskundersökning, analys och sammanställning, förstudie inför åtgärder i 

vattendragen. Bara själva inventeringen är beräknad till ca 500 000 kr 

Finansieringen är i princip klar men Naturskyddsföreningen ser gärna att någon annan 

aktör går in med en symbolisk summa (ca 25 000 kr) i projektet och det är här som 

Sportfiskarna och Skövde högskola undrar om Göta älvs Vattenvårdsförbund kan vara 

behjälpliga. 

 

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse; samt 

att vattenvårdsförbundet bidrar med 25 000 kronor till ovan nämnda inventering av  

     stormusslor i Göteborgsregionen förutsatt att man får övriga ansökta medel från  

     Naturskyddsföreningens Miljöfond. 

 

 Föreslogs att bjuda in Sandra Brantebäck, som är vattenvårdsdirektör på Länsstyrelsen 

i Västra Götalands län, till nästa möte för att informera om hur Länsstyrelsen resp. 

Vattenmyndigheten arbetar inom Göta älvs avrinningsområde (ARO). Det är bra om 

hon även kan redogöra för hur status ser ut i ARO och vad man kan se för behov av 

åtgärder.  
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§ 12. Nästa sammanträde 

 Torsdagen den 6 mars kl. 13:00 på GR 

 

Göteborg dag som ovan 

Monica Dahlberg 

Justeras 

Ann-Christine Andersson     Leif Mowitz 

ordf. 


