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Kommuner
Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet,
Mölndal, Partille, Trollhättan, Vårgårda, Vänersborg, Öckerö

Företag och övriga
AB Axel Christiernsson, Nol
ABB Kabeldon AB, Alingsås
Akzo Nobel Surface Chemistry AB, Mölndal
Antens Fiskevårdsområdesförening
Antens Laxodling AB
Askania AB, Göteborg
AstraZeneca, Mölndal
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
Jernhusen AB-Region Väst, Göteborg
Knauf Danogips GmbH, Inlands AB, Lilla Edet
Ligno Tech Sweden AB, Vargön
MB Sveda AB, Marieholm
Mc Worther Tech AB, Mölndal
Mjörns Fiskevårdsområdesförening, Alingsås
Mölndals Energi AB, Mölndal
Neste Oxo AB, Nol
Parker Hannifin AB, VOAC Hydraulics, Trollhättan
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
Stora Enso Mölndal AB, Mölndal
Säveån Aspen Fiskevårdsområdesförening
Säveåns Övre Fiskevårdsområdesförening
TEKA AB, Alingsås
Trollhättan-Vänersborgs Flygplats, Trollhättan
Tudor AB, Nol
TurNils AB, Alingsås
Vargön Alloys AB, Varön
Vattenfall AB, Vattenkraft, Trollhättan
Volvo Aero Corporation, Trollhättan
Volvo Lastvagnar AB, Göteborg
Vårgårda Kromverk AB, Vårgårda
Västra Götalands Regionen
Älvsborgs läns Norra Hushållningssällskap
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Är korna farligare än båtarna?
Många användningar av älven gör att olika risker 
uppstår. Älven har många värden – råvattentäkt, 
transportled, naturvårdsobjekt med mera. Va-verket 
gör just nu en analys av risken för smittspridning 
från strandbetande djur till råvattnet. Arbetet 
genomförs i form ett 
examensarbete av Joanna 
Friberg. Riskanalysen 
inriktar sig på den 
klorresistenta parasiten 
Cryptosporidium som är 
vanlig bland nötkreatur och 
som har mycket hög överlevnad i naturen. Examens-
arbetet skall också ge förslag på förebyggande åtgärder 
och alternativa lösningar som bevarar naturvärden vid 
strandängarna utan risk för vattenburen smitta.

Mikrobiologisk
undersökning i Göta älv

Under åren 2002-2003 genomför vi tillsammans med 
Va-verket i Göteborg tre mikrobiologiska »storprov-
tagningar« i Göta älv med biflöden. Av erfarenhet vet 
vi att påverkan är som störst under nederbördsrika 
perioder. I varje prov analyserades koliformer, E. 
Coli, fekala streptokocker, parasiterna Giardia och 
Cryptosporidium och turbiditet. E. Coli indikerar 
fekal förorening från människor och djur. Giardia 
och Cryptosporidium är parasiter som bland annat 
boskap kan vara bärare av och de har orsakat flera 
stora utbrott av vattenburen smitta på andra håll i 
världen.

Man kan inte dra några mer långtgående slutsatser 
från en enda provtagningsomgång, men första prov-
tagningen visar att Göta älv ner till Älvabo, söder om 
Trollhättan, var relativt opåverkad. Därefter ökade 
halterna av koliforma bakterier och E.Coli relativt 

kraftigt till maximalt 500 E.Coli/100 ml nedströms 
Lödöse för att därefter stabilisera sig kring 400 E.Coli 
/100 ml. Analysresultaten för Giardia och Cryptospo-
ridium är i skrivandets stund ej klara.

Riksmötet 2002 i Göteborg
Tillsammans med Bohuskustens vattenvårdsförbund 
anordnades i september ett Riksmöte för landets vat-
tenvårdsförbund. Ett 70-tal representanter för vat-
tenvårdsförbund och andra intresserade deltog. Vi 
höll till på Hotel 11 på Norra älvstranden i Göteborg 
därigenom fick vi en koppling till både sött och salt 
vatten. Frågan om att bilda ett Riksorgan för vat-
tenvårdsförbund stod på agendan, inte minst mot 
bakgrund av EG:s vattendirektiv som ställer ökade 
krav på vattenarbetet. Mötet tillsatte en grupp som 
skall komma med förslag på nästa Riksmöte. Den 
andra huvudfrågan berörde den framtida vattenadmi-
nistrationen i Sverige. Regeringens utredare Joakim 
Ollén informerade via tv-länk från Gävle och mötet 
fick möjlighet att ställa frågor till Ollén.

Medlemskonferens 
om miljörapporter och 

miljökonsekvensbeskrivningar

En medlemskonferens hölls i november på temat 
»Företagens miljörapporter respektive Miljökonse-
kvensbeskrivningar vid tillståndsprövning«. Repre-
sentanter från tillsynsmyndigheter, näringslivets 
intresseorganisationer samt ett av våra medlemsfö-
retag var inbjudna som föredragshållare. Ett 60-tal 
representanter för medlemmarna och andra intres-
serade deltog i konferensen. 

Axplock från året som gått



FÖRBUNDETS SYNPUNKTER PÅ »KLART SOM VATTEN«

Göta älvs vattenvårdsförbundet tycker att den föreslagna uppdelning av Sverige på fem 
vattendistrikt och samhörande vattenmyndigheter är bra. Detta innebär en regionalisering och 
effektivisering av vattenmiljöfrågorna i samhällsplaneringen vilket är mycket positivt. 

Förbund anser dock att utredningen inte tillräckligt beaktat vattenvårdsförbundens förutsätt-
ningar för medverkan i lokala delar av en ny svensk vattenadministration. Främst ser vi svå-
righeter att skapa de ekonomiska och personella resurser, som detta merarbete för medverkan 
orsakar.

Vi föreslår såväl hjälp med finansiering av merarbete, som kommer att uppstå i vattenvårds-
förbunden, som precisering av förbundens roll och medverkan i lokala samverkansorgans 
arbete. Vi anser det inte vara möjligt att ett vattenvårdsförbund skall kunna ombildas till lokalt 
samverkansorgan.

Förbundet förordar att vattenmyndigheterna skall vara självständiga och inte inordnas i läns-
styrelsernas arbete. Vi förordar också en total översyn av myndighetsutövandet på nationellnivå 
vad gäller vattenfrågorna i Sverige.

Hur vi ska införa EG:s ramdirektiv för vatten 
i Sverige är en fråga som inte lämna någon 
oberörd som är intresserad av vattenfrågor. 

Flera utredningar har pågått eller pågår – Miljöbalks-
kommittén har utrett hur direktivets bestämmelser 
om miljömål, åtgärdsprogram och utsläpp till vatten 
ska genomföras i svensk lagstiftning, Naturvårdsver-
ket och SGU utreder de naturvetenskapliga frågorna 
som berör ytvatten och grundvatten. Den utredning 
som kanske väckt störst intresse är dock Joakim 
Olléns utredning »Klart som vatten«, som kom sent 
förra året, med uppgift att föreslå en organisation för 
att genomföra direktivet och dessutom ta upp frågan 
om vattenavgifter. 

Vad är det då som föreslagits i »Klart som vatten«? 
En stor förändring är att vattenfrågor ska organiseras 
efter avrinningsområden i stället för administrativa 
gränser. Mycket av det vattenarbete som idag bedrivs 
fungerar i praktiken redan på detta sätt, ta Göta älvs 
vattenvårdsförbund som exempel, men nu ska detta 
arbetssätt lagfästas. Sverige delas in i fem avrinnings-
distrikt eller vattendistrikt med en avrinningsmyn-
dighet eller vattenmyndighet i varje. Det distrikt där 
Göta älv ingår heter Västerhavsdistriktet och som ni 
kan se på kartan sträcker det sig från norra Skåne till 
Göta älvs källflöden i Jämtland. Dessutom finns en 
förvarlig bit av Norge med i distriktet! Vattenmyndig-
heten i distriktet har en styrelse där stat, kommuner, 
näringsliv och intresseorganisationer finns represente-
rade. Arbetet inom myndigheten, att ta fram åtgärds-
planer, åtgärdsprogram, övervakningsprogram m.m. 

finansieras centralt. vattenmyndigheten ska dock inte 
vara genomförare; här är det fortfarande kommuner 
och länsstyrelser som har att göra jobbet.

Vattenmyndigheten sitter långt från användarna 
av vattnet och därför föreslår utredaren en mer lokal 
nivå, så kallade samverkansorgan, där Sveriges 119 
huvudavrinningsområden ska vara gränser. Små 
huvudavrinningsområden kan slås ihop till större 
och stora områden, som exempelvis Göta älv delas 
upp i mindre. Dessa områden ska helst uppstå helt 
frivilligt, men kan annars bildas av kommuner eller 
länsstyrelser. Om inte detta sker kan vattenmyndig-
heten tvinga till exempel kommunerna i området att 
bilda ett samverkansorgan. Förutom kommuner, 
ska företag, intresseorganisationer och inte minst, 
vattenvårdsförbund ingå i samverkansorganet. Och 
det är här som utredaren går från klart vatten till 
grumligt – inget sägs om hur samverkansorganen ska 
finansieras! Många uppgifter läggs på dem, men om 
inte finansiering klargörs kommer de inte att kunna 
fullfölja sina uppgifter.

Samverkansorganens uppgifter
• Medverka i att ta fram analyser och 
 karakteristik av vattendragen

• Medverka i utformningen av miljömål

• Ta fram åtgärdsförslag som underlag för  
 distriktets åtgärdsprogram

• Ta fram förvaltningsplan för det egna 
 området

• Medverka i genomförande av åtgärds-
 programmen

• Driva samråd med allmänheten och olika 
 organisationer

Utredaren tänker sig också en »superlokal« nivå där 
kanske några markägare går samman för att skydda ett 
specifikt vattendrag eller grundvattenförekomst eller 
för att uppfylla ett åtgärdsprogram. Som en hjälp 
föreslås att man ska kunna bilda vattenvårdssamfäl-
ligheter, något som Lantmäterimyndigheten skulle 
kunna bistå med. 

Utredningen om ramdirektivet lämnar många frågor
Västerhavsdistriktet



Inte var det bättre förr!

Att läsa gamla handlingar kan vara mycket intressant 
– en historisk tillbakablick kan ge en klarare syn på 
samtid och framtid. Särskilt intressant är naturligtvis 
sådant som berör vattenvårdsförbundets område, vil-
ket Göteborgs stadsfullmäktiges handlingar N:o 61 
från 1908 gör. Tor Karlsson utför en undersökning 
av Mölndalsån och skriver bland annat följande i sin 
rapport till Stadsfullmäktige:

”I afseende på de slutsatser, hvartill undersökningarne 
synas böra leda, får jag anföra följande:
 Mölndalsån i dess nedre lopp nedanför Ahlafors jämte 
dess fortsättningar (Fattighuskanalen och Gullbergsån) 
äro för närvarande sådana att hvarje tanke på åvattnets 
användning till dryck, matlagning eller dylikt torde vara 
utesluten. Ej heller lärer något fiske i denna del af ån vara 
ifrågasatt.”

Han skriver också: ”De verksällda undersökningarne 
hafva visat, hurusom fast avffall och särskildt stora 
myckenheter slamm förefinnes i åbädden; vidare hurusom 
åvattnet periodvis är särdeles starkt förorenadt, särskildt 
att understundom en fullständig syrebrist är rådande. Nu 
visar erfarenheten, hurusom syrebrist framkallas av proces-
ser, hvilka äfven leda till stinkande föruttnelse. Dessa pro-
cesser framkallas åter af orena effluvier af allehanda art.

Såsom tydligast framgår af t.ex. den grafiska tabellen IV, 
komma hufvudmängderna organiska smutsämnen från 
fabrikerna, hvilka i detta afseende spela en så betydande 
roll, att vid sidan däraf de utmed ån belägna bostäderna 
knappast kunna sägas äga någon afsevärd betydelse. 
Från fabrikerna utledas dels slamm, dels i vattnet lösta 
ämnen. Bland fabrikerna är det särskilt en komplex, som i 
ån utsänder så betydande myckenheter organisk substans, 
att ensamt denna förorening per dygn räknad motsvarar 
mer än det, som utsläppes från alla de öfriga fabrikerna 
tillsammans. Denna fabrikskomplex är Papyrus.”

Mycket vatten har runnit i Mölndalsån sedan detta 
skrevs och som vi alla vet har »Papyrus« numera en 
helt annan miljöprofil. 

En medlem presenterar sig

Vi har tänkt att då och då låta en eller ett par medlem-
mar i Vattenvårdsförbundet presentera sig – främst då 
det gäller miljöarbetet. Och först ut på plan är Leif 
Elsby som presenterar sitt företag Knauf Danogips 
GmbH, Inlands Kartongbruk. 

Företaget ligger i Lilla Edet – vattenkraftverket och 
fallen i Göta älv ligger på den ena sidan, Trollhätte 
kanal med Ströms sluss ligger på den andra sidan av 
Inlandön. Sedan många år tillverkar Inlands Kar-
tongbruk kartong för gipsskivor med returpapper 
som råvara. Exportandelen är hög. Personalstyrkan 
är cirka hundra man. 

För rening av brukets processvatten används ett 
internt reningsverk. Av det renade vattnet återan-
vänds i processen cirka hälften medan resterande 
volym klarvatten leds till recipienten Göta älv. I 
augusti 2002 då bruket hade ett planerat stopp gjor-
des samtidigt en ombyggnad av reningsverket. Tekni-
ken sedimentation ersattes med mikroflotation, vilket 
innebär att det flockade suspenderade materialet nu 
bringas att flyta upp till ytan för att där avskiljas. 
Ombyggnaden har visat sig vara framgångsrik med 
förbättrad avskiljningsgrad och minskad känslighet 
för variationer. 

Under sommar och höst år 2002 har vi gjort försök 
i pilotskala med biologisk rening av det vatten som 
leds till Göta älv. Tekniken kallas MultiBio och är en 
avvägd kombination av olika biologiska reningsmeto-
der. Pilotförsöken har bekräftat den låga giftigheten i 
nuvarande utsläpp, samt att tekniken MultiBio är en 
framkomlig väg att sänka mängden syreförbrukande 
substans (COD) i brukets utsläpp. Arbetet med att 
uppföra en fullstor bioanläggning på Inlandön har 
inletts.

Med biorening följer emellertid inte bara fördelar. 
Förutom kostnaden för investering och drift ökar 
användningen av energi och kemikalier samt mäng-
den bildat slam. Det kan inte uteslutas att utsläppet 
av mängden närsalter kommer att öka. 

Vänersjöfarten har under de senaste åren varit 
i blickpunkten. Detta beror dels på vikande 
transportmängder och dels på en diskus-

sion om konkurrensneutraliteten främst mellan 
sjöfart och järnväg. Under våren 2002 tog dåvarande 
landshövdingen i Värmlands län, Ingemar Eliasson, 
initiativet till en uppvaktning hos regeringen där 
problematiken kring Vänersjöfarten presenterades. 
Ingemar Eliasson föreslog att en s k förhandlingsman 
skulle tillsättas som bland annat fick till upp-
gift att kontakta samtliga intressenter och 
försöka ta fram någon form av överens-
kommelse till gagn för Vänersjöfar-
ten. Efter diverse turer 
fick generaldirektören 
Jörgen Andersson i april 
2002 uppdraget av reger-
ingen att ta upp förhand-
lingar med alla berörda parter 
med sikte på att öka effektiviteten och förbättra 
förutsättningen Vänersjöfarten. Jörgen Andersson 
konstaterade att mer än ca 2 000 arbetstillfällen 
runt Vänern är direkt beroende av tillgången på 
sjötransporter. Vissa större företag har inga alternativ 
till sina tunga och volymkrävande exportprodukter. 
Utan sjötransporter kan dessa industrier inte vara 

Idag flyter omkring 70 procent av Göta älvs 
vatten ut genom Nordre älv. För åtta hundra 
år sedan låg havsytan två meter högre än idag 

och de båda älvgrenarna som omger Hisingen var 
snarare att betrakta som två havsfjordar. Någon 
gång i början av 1200-talet inträffade Jordfallet, 
det mest dramatiska av all ras i älven som man kän-
ner till. Plötsligt, på någon minut, täpptes det fem 
hundra meter breda sundet vid Bohus till, om inte 
helt så nästan. Bara en liten del av vattnet kunde 
ta vägen genom den östra älvarmen. Allt vatten 

från älven tvingades ut i Nordre älv, kanske med 
en flodvåg som följd. Kongahällaborna som bodde 
några kilometrar ner längs Nordre älv måste ha blivit 
chockade, och kanske skadade, av vågen.

I vår tid är Surteraset år 1950 och Götaraset år 
1957 de största. Riksväg 45 liksom järnvägen och 
EKA Chemicals AB ligger idag på rasmassorna från 
Jordfallet. 

kvar i regionen. 
Efter kontakter med alla berörda parter och med 

sikte på en samlad överenskommelse tecknades en 
sådan den 30 september mellan de 19 parterna. 
Arbetet bland Vänerintressenterna inriktas nu främst 
på att 2002 uppfylla det förändringsarbete som man 
accepterat. 

Genomförandet av överenskommelsen pågår och 
vissa delar är redan klara. Under pågående arbete 

uppstår av naturliga skäl en del problem 
som måste lösas under processtiden.

Staten har nu genom sin för-
handlingsman Jörgen 
Andersson tillsammans 
med parterna tagit fram 

en överenskommelse 
med sikte på att förbättra 

förutsättningarna för Vänersjöfarten. Det är nu upp 
till var och en av parterna att göra sitt bästa för att 
leva upp till de åtaganden som man har gjort i över-
enskommelsen. Framtiden får utvisa hur vi har lyckats 
med detta arbete. 

Sjöfarten på Göta älv åter i blickpunkten

Varför heter det jordfallet?

Text: Leif Elsby Text: Lennart Sandberg

Text: Leif Johansson



Förorenade områden med och utan klassning. 

Klassningen innbär att man gjort en bedöm-

ning av risken för omgivningen. Ju rödare 

desto större risk.

Miljögifter kartläggs

Många områden i länet har blivit starkt 
förorenade med miljögifter under årens 
lopp. Ofta är verksamheten som givit 

upphov till föroreningarna nedlagd och det kan vara 
svårt att peka ut ansvariga. I dagsläget finns mer än 
3 500 sådana områden i Västra Götaland och en del 
av dessa ligger utefter Göta älv eller dess biflöden. 
Länsstyrelsen arbetar med kartläggning och sanering 
och under 2003 kommer förorenade vattenområden 
att prioriteras. Här kan eventuellt Mölndalsån bli en 
kandidat att titta närmare på!

På grund av arbetet med förorenade områden är 
Vattenvårdsförbundet tillsammans med Hamnen 
och Länsstyrelsen med och finansierar en utredning 
av miljögiftsläget i och kring älven. Man kommer att 
titta på utsläpp från industri och dagvatten liksom 
utvecklingen av transporter och halter av ämnen i 
älvvattnet. Vi ger här ett smakprov från utredningen 
på några särskilt giftiga metaller.

Metaller i älven
Kvicksilver, kadmium, bly och krom är giftiga tung-
metaller som det talades mycket mer om för några årti-
onden sedan än vad som är fallet idag. Anledningen är 
naturligtvis att problemet har minskat i omfattning 
och då minskar ofta intresset. Det var faktiskt så sent 
som 1989 som svartlistningen av gädda från Göta älv 
upphörde – tidigare hade kvicksilverhalterna varit all-
deles för höga. Vid en förnyad provtagning av gäddor 
under 1993, var halterna överlag låga.

När det gäller förekomst av metaller i vattnet så har 
mätningar pågått sedan mitten på 1980-talet av de 
viktigaste metallerna. Så här är nuläget i älvvattnet:

Kvicksilver
Kvicksilver i metallisk form är inte särskilt giftigt, men 
många andra former av kvicksilver är starkt giftiga för 
både människor och djur. Kvicksilver anrikas ju högre 
upp i näringskedjan man kommer. De största källorna 
har varit Vänern och industrier utefter älven. Från 

Vänern kommer fortfarande en del kvicksilver och 
det kommer det antagligen att göra ett tag framöver. 
I diagrammet till höger framgår att halterna vid Ale-
lyckan kan klassificeras som mindre god enligt norska 
bedömningsgrunder (svenska bedömningsgrunder 
saknas för kvicksilver i vatten). Vid Alelyckan är för-
hållandena mycket sämre än vid Vargön, vilket visar 
att det tillkommer kvicksilver under vägen. Denna 
eller dessa källor behöver lokaliseras! 

Bly
Både bly och blyföreningar är giftiga. Upptaget sker 
ofta genom lungorna men kan också ske genom 
huden. Genom att tillsättningen av bly i bensin i 
princip upphört har också blyhalterna i t.ex. män-
niska minskat kraftigt. Sammanlagt transporteras i 
storleksordningen 5 ton bly genom älven varje år.

Samhällets användning av bly har minskat och hal-
terna av bly är låga i älvvattnet, men liksom för kvick-
silver sker en anmärkningsvärd höjning från Vargön 
till Alelyckan. Källorna kan ligga i anslutning till älven 
men blyet kan också komma lufttransporterat och 
sedan nå älven som diffust läckage.

Kadmium
Hos människor tas kadmium upp främst via födan 
och genom luften vi andas. På land kommer kad-
mium in i näringskedjorna främst genom växterna. 
Åkerjordarna tillförs en del kadmium genom han-
delsgödsel, men liksom bly är också en del kadmium 
luftburet.

I älven är kadmiumhalterna mycket låga och det 
finns ingen tydlig skillnad mellan Alelyckan och 
Vargön.

Krom
Krom är giftigt i höga koncentrationer och vissa 
kromföreningar kan tränga genom vår hud och orsaka 
allergier. Å andra sida är krom i mycket små doser 
livsnödvändiga för människor och djur. 

I Göta älv är kromhalterna låga och den eventuella 
skillnad som finns mellan Vargön och Alelyckan kan 
bero på att krom förekommer naturligt på de små 
partiklar som älven erodera fram från älvbotten på 
sin väg mot havet. 



Sedan 1957 har Göta älvs vattenvårdsförbund 
skött kontrollen av vattenkvaliteten i älven 
nedströms Vänern.

Göta älvs vattenvårdsförbund bildades 1957 i syfte 
att kartlägga tillståndet i Göta älv och dess bifl öden 
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 100 år hämtats ur älven. 
All verksamhet utmed vattendragen påverkar dessa 
på något sätt och det åligger därför kommuner och 
företag att kontrollera hur påverkan sker. Genom vat-
tenvårdsförbundet samordnas stora delar av kontroll-
verksamheten vilket inneburit att denna i betydande 
omfattning kunnat rationaliseras och effektiviseras. 
Förbundets verksamhet bedrivs i nära samarbete med 
Länsstyrelsen, kommunernas miljöförvaltningar samt 
vattenverk och företag.

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 vat-
tenkvaliteten inträffar så att vattenintag snabbt kan 
stängas om så bedöms vara nödvändigt. Därutöver 
fi nns ett 60-tal provtagningspunkter i Göta älvs 
bifl öden och de större sjöarna inom området. Varje 
år låter förbundet dessutom utföra olika biologiska 
och kemisk-fysikaliska specialundersökningar.

Förbundets kansli kan nås genom
Lennart Lagerfors eller Monica Lundberg

Telefon: 031-335 51 11
Fax: 031-335 51 17
Epost: lennart.lagerfors@gr.to
 monica.lundberg@gr.to

Vad gör vatten-
vårdsförbundet?

Vad är på gång
under 2003?

Ett nytt kontrollprogram för våra sjöar och 
vattendrag har tagits fram för perioden 2002 
- 2004. 

En undersökning av miljökvaliteten i sediment i 
Göta älv kommer också att presenteras under året. 
Dessa undersökningar görs vart femte år i samverkan 
med bland annat Bohuskustens vattenvårdsförbund.

Under året kommer vi att genomföra en samlad risk-
analys för Göta älv. Syftet är bland annat att identi-
fi era områden där riskanalyser saknas och komplettera 
dessa, klarlägga forskningsbehov m.m. Slutmålet är 
en samlad riskvärdering där olika sorters risker vägs 
samman och värderas i ekonomiska termer och ur ett 
hållbarhetsperspektiv. 

En undersökning av miljögifter i och kring Göta älv 
genomförs också under år 2003 i samverkan med 
Länsstyrelsen och Göteborgs Hamn.

I boken »Fakta om Göta älv 1996« beskrivs det mesta 
av intresse i och omkring älven. Eftersom boken nu 
har fått några år på nacken så har arbetet med att upp-
datera och aktualisera boken påbörjats. Vi räknar med 
att presentera resultatet under innevarande år.

Erfarenheterna från fi skutställningen på Naturhis-
toriska museet i Göteborg var så goda att vi beslöt 
att göra en vandringsutställning av delar av denna. 
Vandringsutställningen presenterades första gången 
i samband med Riksmötet för vattenvårdsförbund i 
september 2002 och fi nns nu tillgänglig för visning 
hos våra medlemmar, i skolor och bibliotek m. fl . stäl-
len. Intresserade av att visa utställningen kan vända 
sig till förbundets kansli.

Boken »Fina och fula fi skar i Göta älv« har blivit en 
succé och de första 3 000 exemplaren är nu slutsålda. 
Förbundsstyrelsen har därför beslutat om ett nytryck 
av boken. Beställning kan göras på förbundets kansli.
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Förbundets policy
Verksamheten omfattar Göta älv från utloppet ur Vänern till Göta respektive 
Nordre älvs mynningsområden samt de bifl öden 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 infl ytande 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. 

2003
• Ålanda Ström 2002 – En fi skeribiologisk och 
vattenkemisk undersökning (Hushållningssällskapet 
- ALcontrol) 

2002
• Vattenmagazinet – Tillståndet i Göta älv med 
bifl öden 2001-2002
• 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 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)

2001
• Vattenmagazinet – Tillståndet i Göta älv med 
bifl öden 2000-2001 
• Mjörn 2000 – en limnologisk studie + komplet-
tering (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)
• Fina och fula fi skar i Göta älv

2000
• Vattenmagazinet – Tillståndet i Göta älv med 
bifl öden 1999-2000

1999
• Vattenmagazinet – Tillståndet i Göta älv med 
bifl öden 1998-1999

• Fiskfaunan i Göta älv – sammanställning över 
fi skarterna i Göta älv och dess bifl öden 1999 
(Sportfi skarna Göteborg och Bohusläns distrikt)
• Undersökning av profundalfaunan i Anten, hös-
ten 1999 (Mats Medin, Medins Sjö- och Åbiologi 
AB)
• Metaller i Göta älvs avrinningsområde, hösten 
1999 (Mats Medin, Medins Sjö- och Åbiologi AB)
• Bakterier i Mölndalsån 1999 (Mats Engdahl, 
Va-verket i Göteborg)
• Badvattenundersökningar vid Tångudden 1999
(Mats Engdahl, Va-verket i Göteborg)

1998
• Bakterier i Mölndalsån 1997-1998 (Mats 
Engdahl, Va-verket i Göteborg)

1997
• Metaller i Göta älvs avrinningsområde 1995-
1997 (Mats Medin, Medins Sjö- och Åbiologi AB)
• Bakterier i Göta älv (Mats Engdahl och Henrik 
Ryberg, Va-verket i Göteborg)
• Undersökning av Bottenfauna i Göta- och 
Nordre älv 1997 (Mats Medin, Medins Sjö- och 
Åbiologi AB)
• Anten, en sjö hotad av eutrofi ering? (Hans 
Nyman, Svensk Ekologisk Konsultation HB)
• Sedimentundersökningar i Göta älv 1995 
– Göta älvs kontrollprogram, samt förändringar 
efter 1990 (Ingemar Cato, SGU)

1996
• Fakta om Göta älv 1996 (i samarbete med Göte-
borgs universitet)
• Badvattenundersökningar 1996 (Mats Engdahl, 
Va-verket i Göteborg)
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