
     

Strömsåns Vattenråd, vårmöte 2015-03-09 
 
Plats: MBN-rummet, Strömstads stadshus 
Tid: kl 18 – 20.30, 2015-03-09. 
Närvarande: Bengt Bivrin(ordf.), Margareta Nordström(kassör), Rune Sandin, Jan-Erling 

Ohlson, Lena Martinsson, Odd Påg, Bo-Rune Magnusson, Rolf Holmgren(sekr.). 
 
Strömsån Vattenrådet har sökt pengar från Vattenmyndigheten för en förstudie till att 

åtgärda det vandringshinder som fallet vid Hjälpebron utgör. 
 Fallet klaras av vandringsstarka fiskar som Ål, Lax, Öring medan annan fisk har 

större svårigheter till vandring. 
 Samverkan sker med Tekniska förvaltningen. 
 
 Bidrag har beviljats. 
 Arbetet påbörjas när SÅVR fått sitt driftsbidrag. 
 
Bojarbäcken: Närsaltsdammarna är utgrävda, vass/sly har röjts. Mer röjningsarbeten 

återstår. 
 Bäckens utlopp mot kilen måste röjas upp. 
 Nuvarande slamflykt måste åtgärdas innan grusning av bottnar blir aktuell. 
 Grävningar o likn. måste prövas av Länsstyrelsen och genomföras juli-

augusti(sept).  
 Kvistar, grenar m m stoppar upp vattenflödet i bäcken. Margareta talar med 

ansvariga i Bojarskolan om eleverna kan vara behjälpliga. 
 
Hämmensån: Gå vidare med projektet att minska vattnets flödeshastighet genom 

landskapet och anlägga/återskapa våtmarker i främst skogsmark. 
 Jan Johanesson, Vassbotten, är lämplig kontaktman för att nå markägarna. 
 Ett informationsmöte med berörda markägare bör genomföras – uppdrogs till 

”Staben”, dvs Bengt, Gun och undertecknad att utforma mötet. 
 Runes kunskap och kontakter kommer att vara viktiga att nyttja. 
Vattenför- 
valtningen Vattenmyndighetens stora remiss ligger ute för yttrande och vattenrådet har 

bjudits in. 
 De av de närvarande som vill delta ska snarast kontakta sekreteraren. Utan 

grupp inget yttrande. 
 
Samverkan: Margareta berättar om det samarbetet 8 st ”folkbildningsorganisationer” har 

startat och som har målsättning att skapa ”hållbar utveckling”.  
 28 maj i år ordnar SÅVR tillsammans med dessa 8 en bäckvandring längs 

Tjärndalbäcken. 
 Samling kl 18 vid löparbanans p-plats 
 Margareta ser till att evenemanget annonseras på lämpligaste sätt. 
 



Strömsån: Jan-Erling berättar om Tekniska förvaltningens arbete med att spåra utflödet av 
föroreningar från speciellt dagvattennätet och som försämrar vattnets-och 
bottens kvalitet i Strömsvattnet/Strömsån. 

 
 Lena berättar om * MSB:s och kommunens gemensamma projekt med 

målsättning att förhindra/minska konsekvenserna av översvämning längs 
Strömsåns totala utbredning(från källa till utlopp). 

 
 *Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

 
Filmtime: Odd visade en drygt 30 minuter lång, mycket intressant och skickligt filmad film 

om vandrande fisk i Strömstads såväl små som lite större vattendrag. 

 

 

 

Rolf Holmgren 


