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Pressmeddelande 

Stor uppslutning på Vänerrådets första möte 
 
Under torsdagen hölls det första mötet i det nyligen instiftade Vänerrådet. Det blev en bred 
uppslutning kring Vänerrådet av nyckelaktörer med koppling till Vänern och som påverkas av 
eller påverkar vattennivåer i Vänern och Göta älv. Representanter från ett 20-tal olika 
organisationer samlades och var eniga i att sluta upp kring Vänerrådet och undertecknade 
också överenskommelsen. 
 

- ”Vi har idag samlats till ett strategiskt möte som ska leda till operativ handlingskraft och 

verksamhet. Att hitta en långsiktig lösning på frågan om Vänerns vattennivåer och flöden i 

Göta älv har i och med Vänerrådet fått en hög prioritet. Det finns både samhällsintressen och 

naturintressen att ta hänsyn till i det kommande arbetet och vi har egen kraft att lösa det 

mesta. Idag representerar vi en bra blandning av myndigheter, organisationer, näringsliv och 

ideella föreningar som är beredda att ta ansvar för Vänerns och Göta älvs framtid”, inledde 

Anders Danielsson, Landshövding Västra Götaland. 

 
På mötet fattades också beslut om ett handlingsprogram för 2019-2023. Det består av tre 
delar: vattenreglering, kunskapsbyggande och kommunikation. En av de första uppgifterna 
blir att arbeta för en säker och naturanpassad tappningsstrategi för Vänern. Målet är att få 
en ökad variation av vattennivån i Vänern som gynnar både naturvärden och näringsliv, men 
som samtidigt är så säker att inte fastigheter och infrastruktur översvämmas.  
 
Vänerrådet är en samverkansgrupp som ska vara drivande i den fortsatta kraftsamlingen 
kring Vänern, med ett arbetssätt som ska vara sektorsövergripande och genomsyras av 
helhetsperspektiv och samråd. Det inrättades vid en ceremoni i Vänersborg 17 december 
2018. Överenskommelsen om medverkan i Vänerrådet signerades då av representanter för 
de tre instiftande organisationerna: Anders Danielsson, Landshövding Västra Götalands län, 
Kenneth Johansson, Landshövding Värmlands län och Bjarne Olsson, ordförande för 
Vänersamarbetet.  
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