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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.

Fina och fula fiskar
– vart tog dom vägen?

I

förra årets upplaga av Vattenmagazinet lovade
vi att i bokform samla de mycket intressanta
uppgifterna om fiskförekomsten i älven som
Vattenvårdsförbundet låtit ta fram.
Av Sveriges totalt 59 sötvattensarter finns eller
fanns (vissa arter som tillexempel stör har funnits
i älven, men anses nu som utdöd) hela 37 arter i
Göta älv, vilket kanske är svenskt älvrekord!
Arbetet krävde nog mer än vad vi först hade
tänkt oss, men nu är boken äntligen färdig. Förutom beskrivningar av levnadssätt, födoval, lekbeteenden med mera, innehåller boken också
recept på goda fiskar från några av Göteborgstraktens och älvdalens förnämsta kockar. Vad sägs
om ”sotad gös med pepparrotsås, persiljekryddad
potatispuré och fänkålscrudite”?
Stören får ett eget kapitel med lite historiska
data och i ett särskilt sportfiskeavsnitt får ni heta
tips om goda sportfiskelokaler och vilka fiskar ni
kan förväntas få på kroken just där! Under sitt
lopp skapar älven många olika livsmiljöer som
passar arter med vitt skilda miljökrav som till
exempel gädda och lax. Naturligtvis har vi också
ett avsnitt med lite älvhistoria – dvs hur vattenkvaliteten har utvecklats i älven under årens lopp.
Intresset omkring boken har varit stort och
flera företag har redan beställt böcker utöver de
friexemplar som varje sponsor får. Arbetet med
boken har också fört ett steg vidare – den 7
april i år inviger Landshövdingen en utställning
på Naturhistoriska museet där originalmålningarna från boken får en hedersplats, men där
också Vattenvårdsförbundet är med och beskriver
sin verksamhet. Samtidigt presenteras också Göta
älv och den utveckling som älven genomgått de
senaste decennierna. För er som är tekniskt intresserade kommer det att finnas en mätstation av
samma typ som finns i älven. Missa inte detta fina
tillfälle!

Fina och fula fiskar ställs ut på
naturhistoriska museet.
Invigning 7 april.
Utställningen avslutas i höst.

Vatten vatten ………………..
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m man frågar folk om vilket år de tror
är det vattenrikaste året – 1999 eller
det gångna året, år 2000 – så skulle
nog flertalet säga år 2000. Bilder på översvämningarna i Vänern och uppströms, i Arvikatrakten, har säkert etsats sig fast på näthinnan hos de
flesta. Men faktum är att 1999 hade högre vattenföring mätt som årsmedelflöde än år 2000. Under
1999 var medelflödet 790 kubikmeter per sekund
och under år 2000 var det 730 kubikmeter per
sekund. Båda dessa år var dock mycket vattenrika
i jämförelse med långtidsvärdet som ligger på 550
kubikmeter per sekund.
Orsaken till att man tror att år 2000 var något
slags rekordår är nog att årets två sista månader
hade mycket stora flöden – tidvis upp emot 1200
kubikmeter per sekund, vilket är mycket mer än
normalt. Detta är absoluta taket för vad som går
att tappa ur Vänern med hänsyn till rasrisker
och annat. Eftersom tillförseln till Vänern varit
större än tappningen har vi fått en ackumulation
av stora mängder vatten vilket gjort att vattenståndet i sjön höjts exceptionellt med översvämningar som följd. För att sänka vattennivån i
Vänern till normalnivå måste älven tappas maximalt i flera månader framöver. Höga flöden kommer alltså att kvarstå och kommer att märkas
länge än, eftersom enorma vattenmängder finns
lagrade i Vänern. År 2001 kanske blir det riktiga
rekordåret?

Vattenkvaliteten förr och nu

I

Unik provtagningsserie!

olika sammanhang envisas vi med att presentera kaliumpermanganatkurvan från Lärjeholm och så också i detta nummer av Vattenmagazinet. Det kan inte nog poängteras hur
unikt det är med en obruten mätserie i mer än
100 år! Att mäta kaliumpermanganatförbrukning
ger ett mått på hur mycket syretärande organiskt
material det finns i älvvattnet. Sådant material
kan härröra från fiberutsläpp från t.ex. pappersmassatillverkning eller avloppsvatten från samhällen.
De senaste årens mätningar antyder att älvens
innehåll av syretärande material har stabiliserats
sig på en låg nivå. I diagrammet har vi lagt in
en linje som motsvarar en framräknad naturlig
halt och som synes skiljer sig dagens värden inte
mycket från denna linje.

Kaliumpermanganatförbrukning

Transporten av kväve och fosfor i Göta älv.
Den vita linjen är vattenflödet.
Ton/år
Totalkväve
25000

Mycket fosfor och kväve
Under år som de senaste med mycket höga flöden
i älven blir transporten av näringsämnena fosfor
och kväve mycket större än vid mer normala flöden. I motsats till vad man kan tro, så späder det
myckna regnandet inte ut mängden näring, utan i
stället rinner det ut mer näring ju mer det regnar.
Årets transport av kväve och fosfor är liksom
föregående års, mer än dubbelt så stor som t.ex.
under 1996 som var ett torrår. Eftersom älven ger
det huvudsakliga bidraget till den svenska västkusten, så är regnrika år som detta mycket negativa
för livet i havet.
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Naturvärden i övrigt
Ingen/obetydlig påverkan
Ingen
Måttligt högt
Mölndalsån,Ullevi

Ingen/ obetydlig påverkan

Naturvärden i övrigt
Betydlig påverkan
Ingen
Måttligt högt
Lärjeholm

Ingen/obetydlig påverkan

Naturvärden i övrigt
Stor/mycket stor påverkan
Måttlig
Lågt
Surte

Ingen/obetydlig påverkan

Höga naturvärden
Ingen/obetydlig påverkan
Ingen
Högt
Ormo

Ingen/ obetydlig påverkan

Naturvärden i övrigt
Betydlig påverkan
Ingen
Måttligt högt
Södra Nol

Betydlig påverkan

Naturvärden i övrigt
Betydlig påverkan
Måttlig
Måttligt högt
Garn

Ingen/obetydlig påverkan

Höga naturvärden
Ingen/obetydlig påverkan
Ingen
Måttligt högt
Älvabo

Ingen/obetydlig påverkan

Höga naturvärden
Ingen/obetydlig påverkan
Ingen
Mycket högt
Vargön

Ingen/obetydlig påverkan

Antalet arter
Provlokal

Hur står det till?

Påverkan av
näringsämnen

Påverkan av
försurning

Annan påverkan

Bedömning av
naturvärde

Älvens småkryp

U

nder förra året undersöktes bottendjuren
i älven och i Mölndalsån. För den som
är insatt i bottendjurens livsvillkor och
ekologi kan man genom sådana undersökningar få
ut en hel del om vattendragets tillstånd.
Antal arter, släkten eller andra grupperingar,
skiljer sig åt mellan olika provlokaler. Orsakerna
till detta kan vara många. Det finns naturliga
orsaker som att ett varierat bottensubstrat hyser
fler arter än ett fattigt och att en stor å har fler
arter än en liten på grund av där finns många fler
olika livsmiljöer. Även olika slags mänsklig påverkan sätter sin prägel på bottendjurens sammansättning. Påverkan av t.ex. näringsämnen som
fosfor och kväve eller organiskt material, försurning, gifter mm ger olika utslag på bottenfaunan.
Det finns numera också väl etablerade bedömningsgrunder och index för att kunna bedöma
ett vattendrag med hjälp av bottenfaunaundersökningar.
I tabellen bredvid får ni en bedömning av
tillståndet i ollika älvdelar som är baserad på bottendjurens sammansättning.

Metaller i Mossa

T

rots att industriutsläppen av metaller har
minskat sker fortfarande en ökad anrikning av metaller i samhället, speciellt i
storstadsmiljöer. Ser man till användningen av
metaller så har den ökat kraftigt sedan andra
världskriget. Allteftersom metallmängderna ökar i
tätbefolkade områden, tilltar utläckaget av metaller vilket innebär att riskerna för skador på det
biologiska livet och för människors hälsa ökar
Metallerna som kommer ut i miljön härrör från
industriutsläpp, förbränningsprocesser (t.ex. trafik), läckage från soptippar samt från mer diffusa
utsläpp. De diffusa utsläppen, som troligtvis är
betydande, kommer från bl.a. färger och korrosion
från metallföremål som lyktstolpar, vägräcken och
tak. Idag utgör kända utsläpp till luft och vatten
endast några få procent (7%) av den totala mängden metaller som årligen tillförs samhället .
Under perioden 1999 - 2001 undersöktes
metallbelastningen i 16 provpunkter inom Göta
älvs avrinningsområde. För att kunna ge en bild
av metallföroreningar som förekommer i mycket
låga koncentrationer gjordes analyserna på vattenmossa (Fontinalis) som sätts ut i vattnet. Mossan
reagerar snabbt på förändringar av metallhalterna
i det omgivande vattnet och anrikar metallerna till
halter som ligger många gånger högre än vattnets.
Dessutom låter man mossan stå ute i flera veckor
och får på så sätt ett slags samlingsprov som är
mycket säkrare än ett enstaka vattenprov.
Metallhalterna var generellt låga till måttligt
hög i samtliga provpunkter enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder. Ett undantag var Mölndalsån där kopparhalten var hög. Det har den
också varit vid tidigare undersökningar. De provpunkter som var mest påverkade av lokala källor
var Mölndalsån vid Ullevi, nedre delen av Säveån
och Kyllingsån. De provpunkter som var minst
belastade var punkten i Göta älv vid Vargön och
Säveån uppströms Vårgårda.

Några potentiella källo
för läckage till samhället
Zink

däck, förzinkade ytor; bl.a. tak,
fasader, stolpar, räcken

Koppar

tak, vattensystem, bromsbelägg,
ledningar, impregnerat virke

Bly

blymantlad kabel, skorstenskragar

Kadmium

som föroreningar i zink, fordon,
pigment i färger

Krom

färger, rostfritt stål, impregnerat virke

Nickel

rostfritt stål

Kvicksilver

amalgam i tandfyllningar

Hälsorapport från Mjörn

U

nder det gångna året har Mjörn genomgått en omfattande hälsoundersökning.
Längre fram i vår får vi det färdiga resultatet av undersökningen, men vi kan redan nu
presentera en delrapport.
Undersökningarna av bottenfaunan och fiskbeståndet i Mjörn ger glädjande resultat. Sjön
verkar ha klarat den tidigare uppmålade hotbilden
bra. Fiskbeståndet uppvisar stabilitet och bottenfaunan visar spännande artrikedom.
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De prover som togs på bottenlivet gav en överaskning. Snäckan Theodoxus fluviatilis som hittills
inte haft någon känd förekomst i Västra Götaland
påträffades på grund stenbotten.
Enligt de använda värderingsmetoderna
har de grunda lokalerna ett högt naturvärde, men
även de djupare provtagningslokalerna uppvisar
vissa naturvärden. Ett flertal av organismerna i
den grunda littoralzonen är känsliga för påverkan
av försurning eller organiska utsläpp. Att de kan
finnas i sjön visar att livsmiljön är god. Även på
lite större djup, nedanför området med rotade
växter, är miljön tillfredsställande medan djurlivet
i de allra djupaste delarna av sjön ger en är svårbedömd bild av bottensituationen i Mjörn. Här
på djupet återfanns inga sedimentlevande fjädermygglarver vilket skulle kunna tyda på dåliga
syrgasförhållanden, men detta motsägs av förekomst av märlkräftan Monoporeia affinis och
den renvattenkrävande fåborstmasken Spirosperma
ferox. Fåborstmasken Potamothrix hammoniensis
kan klassas som en smutsvattenart. Bilden av bottenlivet är alltså mångtydig.

Göta älv och EU

Frisk fisk i Mjörn
Mjörn är en relativt produktiv fiskesjö. Av jämförelsematerialet i länet hade bara Norra Bullaresjön
högre fångster i provfiskenäten. Två tredjedelar av
biomassan (fisk räknat i vikt) som fångades i näten
var abborre. Mört, gös och lake utgjorde merparten
av resterande tredjedel. Totalt fångades åtta arter i
näten. Förutom de ovan nämnda fanns gärs, nors,
siklöja och gädda i nätmaskorna. Det ökande gösbeståndet är glädjande för sportfiskarna.
Reproduktionen av mjörnöring i vattendragen
har stabiliserats efter nedgången i samband med
försurningen. De fem stationer som fiskats med
elström visade på ungefär samma yngelmängd som
1997, med undantag för Ålanda ström. Vid det första fisket, 1994, var en provfiskestation utan öring
och beståndet på de övriga betydligt lägre än det
är nu. Utsättningar av yngel och biotopvårdande
åtgärder som Alingsås sportfiskeförening och fiskevårdsområdet har utfört kan också ha hjälpt upp
situationen.
Kvicksilverhalten mättes i tio gäddor och var
i medeltal 0,5 mg/kg fiskmuskel. Två gäddor var
betydligt tyngre än den önskade vikten på ett kilo
och räknas dessa bort sjunker medeltalet för kvicksilverhalten till 0,42 mg/kg fiskmuskel. De tyngre
gäddorna har levt ett längre liv och kunnat samla på
sig en större mängd kvicksilver. Det är alltså långt
till den tidigare svartlistningsgränsen 1,0 mg/kg.

S

å satte man då äntligen ner foten – efter
många års bollande inom EU:s ministerråd,
kommissionen och parlamentet. Under hösten togs det så kallade Vattendirektivet som om
det genomförs till fullo kommer att förändra miljöarbetet med vatten radikalt i Sverige. Sverige kommer att delas in i avrinningsdistrikt och distrikten
kommer att administreras av en särskild avrinningsmyndighet. Hur dessa distrikt ska avgränsas är inte
fastställt, men det ”hetaste” förslaget är det som
landets länsstyrelser har enats om där Sverige delas
in i tolv???? Distrikt. Den nya vattenadministrationen kommer att följa vattendelarna och alltså skära
över olika administrativa gränser som kommuner
och län.
Vattendirektivet kommer att påverka oss i
decennier; 2003 ska vi ha infört de lagar, förordningar och andra bestämmelser som måste till
för att kunna genomföra direktivet. Sedan ska behöriga myndigheter utses och bemannas, distriktet ska
undersökas och analyseras med avseende på olika
miljöer, miljöbelastning mm, register över skyddade
områden inom avrinningsdistriktet ska upprättas
och allt dricksvatten, både yt- och grundvatten ska
inventeras.
Det är troligt att Göta älv i sin helhet bildar
ett distrikt – ända från källflödena i Trysilälven
till mynningen i havet. Hur organisationen ska se
ut vet vi inget, men på Miljödepartementet och
Naturvårdsverket lägger man sina pannor i djupa
veck för att hitta de smidigaste sättet att införa
Vattendirektivet i svensk vattenvård
Genomförs vattendirektivet på ett förnuftigt sätt
med delaktighet från alla som har intressen i älven
och dess vatten så kan direktivet bli något bra i vattenvården. Då det gäller vattenvårdförbunden så är
det vår förhoppning att vår roll kommer att stärkas
inom den nya vattenadministrationen.

Vad är på gång
under 2001?

D

et nu aktuella kontrollprogrammet gäller
för treårsperioden 1999 - 2001. Programmet har fått en tydlig inriktning mot ökad
kontroll av miljögifter, bl a genom att undersökningar av metaller i vattenmossa genomförs varje
år på 13 punkter i Göta- och Nordre älvar samt
Säveån och Mölndalsån.
Även undersökningar av bottenfaunan i älven
och i några av biflödena finns med i programmet.
Dessa genomförs vartannat år varav den första
under år 2000. Bottenfaunaundersökningar ger en
bra bild över hur tillståndet är i våra vattendrag och
hur förhållandena förändras över tiden.
Ungefär vart tionde år genomförs större limnologiska undersökningar i sjöarna Anten, Mjörn och
Rådasjön. I år är det dags i Rådasjön igen. Förutom
de vanliga undersökningsdelarna planeras här även
att också att genomföra särskilda undersökningar av
miljögifter i sediment. Rådasjön utnyttjas ju som
dricksvattentäkt för Mölndal och som reservvattentäkt för Göteborg och ägnas därför särskild uppmärksamhet.
En undersökning av miljökvaliteten i sediment i
Göta älv kommer också att presenteras under året,
Dessa undersökningar görs vart femte år i samverkan med bl a Bohuskustens vattenvårdsförbund
Dessutom kommer naturtyper och förekomsten
av sk rödlistade arter i och längs älven och de större
biflödena att inventeras och beskrivas i en rapport
från förbundet.
En undersökning av förekomsten antibakteriella
medel bl a Triclosan i älven planeras. Triclosan finns
bl a i tandkräm och vissa typer av kläder. Forskare
tror att onödig användning av antibakteriella medel
kan bidra till ökande problem med resistenta bakterier. Triclosan har bl a påvisats i bröstmjölk hos
kvinnor och i tånglake.
Förbundets hemsida kommer utökas under året.
Tanken är våra mätdata skall läggas ut på nätet.
Dessutom kommer vår årsrapport att finnas tillgänglig på CD-rom.

Vad är Vattenvårds
förbundet?
Sedan 1957 har Göta älvs vattenvårdsförbund skött
kontrollen av vattenkvaliteten i älven nedströms
Vänern.

G

öta älvs vattenvårdsförbund bildades 1957
i syfte 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 bl a till Göteborg sedan mer än 100 år
hämtats ur älven. All verksamhet utmed vattendragen påverkar dessa i på något sätt 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 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
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.
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 50 35
Fax: 031-335 51 17
Epost: lel@gbgreg.kommunalforbund.se
mol@gbgreg.kommunalforbund.se
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Medlemmar i
vattenvårdsförbundet 2000
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, Götebor
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

Rapporten kan beställas från:
Lennar Lagerfors, sekreterare i Göta älvs vattenvårdsförbund
Telefon: 031-335 51 11,
Fax 031-335 51 17
Epost: lel@gbgreg.kommunalforbund.se

