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Härryda kommun bör bli medlem i Säveåns vattenråd
Kommunen är f.n. medlem i exv. Mölndalsåns vattenråd. Dess vattenområde omfattar en
mycket stor del av kommunen och dess invånare.
Från Härryda kommuns ÖP 2002:
Härryda kommun avvattnas av fyra huvudvattendrag; Mölndalsåns, Kungsbackaåns, Storån/Rolfsåns
och Säveåns avrinningsområden. Mölndalsån avvattnar den största landytan och ån vindlar sig fram i
kommunens centrala dalgång. Kungsbackaån avvattnar ett stort antal sjöar i södra kommundelen.
Kommunens östra del avvattnas genom Storån.... I Härskogen i norr ingår ett mindre område i
Säveåns avrinningsområde. Vattendragens förbindelse med Västerhavet är via Göta Älv,
Kungsbackaån och Rolfsån.
Härryda kommuns sjöar är normalt klara, näringsfattiga och försurningskänsliga. Stora
kalkningsinsatser görs och tillfredsställande vattenkvalitet i de större sjöarna och vattendragen kan
därmed uppnås. Utan kalkning hade nästan alla vatten varit skadade.
Härryda kommun gjorde 1985 en vattenöversikt, som omfattade sjöar och vattendrag i hela
kommunen. Västra Nedsjön, Stora Härsjön, Rådasjön och Finnsjön klassas som särskilt värdefulla
sjöar. Hornasjön, Gröen, Sandsjön, Skärsjön, Östersjön, Nordsjön, Yxsjön och Gingsjön klassas som
värdefulla sjöar. En uppdatering av vattenöversikten skulle behövas.
Kartan t.h. visar Säveåns vattenområde
inom kommunen (blått). Endast den SÖ
delen av området är permanentbebyggd,
med c:a 20 fastigheter i och kring delar av
Norra Skårtorp.
Av citatet ovan framgår att Sandsjön klassas
som värdefull. Den är högt belägen, har
ytan c:a 88 ha och är den enda så stora
oreglerade sjön i hela Göteborgsområdet.
Den ingår i vattenskyddsområdet för
Öxsjöns/S:t Stamsjöns ytvattentäkt (Lerums
kommun).
Det är således av väsentlig betydelse att
bevara Sandsjöns status som skyddat
område också för fritidsaktiviteter. Den
rörliga kostnaden är 2 kr per invånare i området.
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:
−

att kommunstyrelsen beslutar att kommunen skall bli medlem i Säveåns
vattenvårdsförbund.

För Sverigedemokraterna Härryda kommun
Peter Arvidsson, Ledamot Kommunstyrelsen
2022-03-09
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