Mötesanteckningar Strömsåns Vattenråd 2017-03-20
Datum: Måndagen den 20 mars kl 18:00-20:30
Lokal: Miljöavdelningens mötesrum, Stadshuset, Norra Bergsgatan 23 Strömstad.
Närvarande: Bengt Bivrin (ordf), Martin Englund (Std Sportfiskarna), Anna Kasurinen (sekr),
Fredrik Larsson (Lst), Marie Lundin (Tekn), Bo-Rune Magnusson (LRF), Margareta Nordström
(EkoParken), Jan-Erling Olsson, Odd Påg.

1. Mötets öppnande. Ordförande Bengt Bivirin öppnade mötet.
2. Närvarolista och presentation av deltagare. Deltagarna presenterade sig för
varandra. Anna Kasurinen har tagit över rollen som sekreterare efter Rolf Holmgren,
som gick i pension sommaren 2016.
3. Val av sekreterare för mötet. Anna valdes till sekreterare för mötet.
4. Arbetsgång inom vattenrådet, fördelning av uppgifter. Anna har fått ärva Rolfs
uppgifter som sekreterare och sammankallande. Vi kommer att ha möten ett par
gånger om året. Om behov finns kan man kalla samman folk via telefon till tillfälliga
arbetsgrupper, men det kommer inte att finnas någon permanent arbetsgrupp.
5. Budget och ekonomi. Rolf har inte efterlämnat några tydliga poster, det är oklart hur
mycket pengar som finns kvar av de 40 000 som vattenrådet fick i bidrag 2016. De har
dessutom blivit redovisade i Miljö- och hälsoskyddsavdelningens årsredovisning och
kan inte längre urskiljas och användas av vattenrådet. Ett nytt system ska införas med
årets pengar. Anna kontaktar Rolf och eventuellt Monica Nichols för att höra hur
ekonomin har fugerat under tidigare år. Anna ska också boka ett möte med miljöchef
Mona Wrethman och controller Joel Wetterberg för att ordna ett eget
konto/referenskod för vattenrådets pengar. En kassabok över intäkter och utgifter ska
också upprättas. Specifika projekt ska, som tidigare, särredovisas.
6. Vattenrådets tidigare projekt: status, fortsättning, uppföljning -grusning i bäckar
mm. Under 2015 grusades lekbottnar för öring i Bojarbäcken, Tjärndalsbäcken samt
Kilarnebäcken.
Under 2016 grusades det i Svindalsbäcken, Bojarbäcken samt Tjärndalsbäcken. I maj
anordnades en vandring längs Blomsholmsbäcken med ca 20-25 stycken deltagare:
Vattenrådet höll ett möte, i februari. Man har också utfört röjning samt slagit vass i
Bojarbäcken.

7. Verksamhetsredovisning 2016 –till Länsstyrelsen senast 13 april. Anna ska skriva
ihop en verksamhetsredovisning och skicka in den. Bengt och Margareta ska hjälp till
med det. Denna kommer även att mejlas ut till medlemmarna för kommentarer innan
inskickandet.
8. Vandringshinder i Strömsvattnet – vad blir nästa steg? Förstudien är gjord och
betald. Alternativ 4 ansågs vara det bästa och bör drivas vidare. I nuläget är
åtgärdsbehovet inte akut gällande vandringshindret, då dämmet är så pass slitet att
passage för fiskar uppstått.
Fredrik Larsson informerade om att bidrag kan sökas från Länsstyrelsen upp till ca
300 000 kr och att EU-bidrag skulle kunna täcka resten av en kostnad upp till ca
700 000 kr. Fördelningen kan bli 40% medel från länsstyrelsen och 60 % från EU.
Bengt ska höra sig för med Åsa Torstensson, ordförande i Tekniska nämnden, om vad
det finns för renoveringsbehov av Hjälpebron under de närmaste åren. En
samordning av fiskväg och broreparation är i princip nödvändig. Hur kostnader och
huvudmannaskap ska fördelas är frågor som då behöver diskuteras.
Området kring roddklubbens lokaler kan vara på väg att bli föremål för
detaljplanearbete för bostäder, vilket kan ha en påverkan på utformningen av en
fiskväg. Fiskvägen har också en påverkan på stadsmiljön och behöver förankras hos
både kommunmedborgare och politiker innan man kan bygga den.
Vi diskuterade också förekomsten av föroreningar i bottensediment vid bron från
tidigare verksamheter i området och att de kan ha en möjlig påverkan på både
möjligheten att utföra arbete i vatten och kostnader (eventuell sanering). Detta är
något som behöver utredas ytterligare.
9. Bäverdämme i Blomsholmsbäcken –information. Anna informerade om det
bäverdämme med bo som finns i Blomsholmsbäcken i höjd med Grönehög. Odd Påg
uppmärksammade detta för några veckor sedan. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
har gjort ett platsbesök och konstaterar att dämmet hålls uppe mot några stora
betongringar. Det ligger även bildäck i dämmet. Detta innebär att det blir ett
nedskräpningsärende och M&H kommer att kontakta fastighetsägaren för att höra
om denne kan ta bort skräpet, alternativt låta någon annan göra det. Enligt Fredrik
Larsson är det tillåtet att riva bäverdammar mellan 1 maj -31 augusti utan att söka
tillstånd från länsstyrelsen. Martin Englund erbjöd sig att vandra längs med hela
Blomsholmsbäcken upp till Färingen för att se om det finns fler bäverdämmen eller
andra hinder för fisk.
Anna informerade även om att det är aktuellt med möte om jakt på skarvar som
fiskar i Strömsvattnet. Jan-Erling Olsson och Fredrik Larsson hade deltagit i detta
möte. Tillstånd för jakt inom tätbebyggt område kommer att sökas.

10. Vattenrådets verksamhet 2017 –kommande projekt, arrangemang mm.
Vattenrådet kommer att lägga krut på Blomsholmsbäcken; få bort vandringshinder
och grusa den, gärna med hjälp av maskiner från säteriet. Vi kommer även att
kompletteringsgrusa Tjärndalsbäcken, Bojarbäcken och Svindalsbäcken i år. Detta ska
ske senast i början på september.
En vandring , öppen för allmänheten, ska hållas i Hämmensån måndag den 15 maj.
Odd Påg ska guida på en mycket fin sträcka med naturvärden väster om Lytorp, vid
Hämmens gård. Samling sker 17:30 vid Lionshov i Skee för samåkning till platsen.
Margareta ordnar annonsering för arrangemanget. Vattenrådet kommer ha ett kort
uppföljande möte efter vandringen.
11. Erbjudande om att delta i miljöövervakning via Länsstyrelsen. Anna informerade om
Länsstyrelsens erbjudande om att delta i Mätkampanj 2017 –för att förbättra
underlaget till statusklassning av vattenförekomster enligt vattendirektivet. Sista
anmälningsdag var den 13 mars, så vi hinner inte få med några lokaler i år.
Förekomsten av miljögifter i Strömsvattnet var den intressantaste punkten att få
provtaget. Martin Englund nämnde även Tvetvattnet som möjlig provtagningspunkt.
12. Ansökan om medel för 2018. Fredrik Larsson informerade om möjligheterna att söka
fiskevårdsbidrag från Länsstyrelsen. Sista ansökningsdag är 31 januari varje år.
Maxbeloppet är vanligen 300 000 kr. Vi titta de även på information om bidrag från
Skogsstyrelsen, som Johan Hagström skickat. Vi kom dock fram till att fokus för dessa
medel låg på att anordna utbildning för skogsägare och att detta inte var aktuellt för
vattenrådet i år.
13. Övriga frågor. Martin Englund tog upp möjligheten att samla in julgranar, eventuellt
via Österöd, för att lägga ut dem i sjöar som julgransvassar. Detta skulle ge
yngelplatser för småfisk. Man behöver 10-12 granar på varje sjö. Martin går vidare
med detta och kontaktar Tekniska/Österöd med förfrågan.
14. Nästa möte –när, var hur? Vi kommer att ses i samband med vandringen den 15 maj.
Anna, Bengt och Margareta kan också träffas för att ta upp akuta frågor. Ett
preliminärt datum för nästa möte sattes till den 21 augusti.
15. Mötets avslutande. Bengt Bivirin avslutade mötet.

