
Minnesanteckningar möte Strömsåns vattenråd 2017-08-21 

Kl 18:00, Miljöavdelningens mötesrum, Stadshuset 

Närvarande: Anna Kasurinen (Miljö), Rune Sandin (LRF), Marie Lundin (Tekniska), Margareta 

Nordström (Tekniska), Martin Englund (Sportfiskarna), Odd Påg (Biolog). 

1. Mötet öppnades av Anna, som hälsar deltagarna välkomna. Tyvärr blev det inte så många 

deltagare på mötet, eftersom alla inte är tillbaka från semestrarna ännu. 

 

2. Uppföljning av från föregående möte. Vandring längs Hämmensån, ledd av Odd, 

genomfördes måndagen den 15 maj. 15 deltagare, varav en markägare i trakten, vandrade 

vid ån i den sköna vårkvällen. Odd berättade om hur området förändrats genom åren och vi 

observerade många spår av bävern framfart, flodpärlmussor och en rik flora. Margareta 

skrev en artikel om vandringen i Strömstad tidning samma vecka. 

 

Bäverproblemet i Blomsholmsbäcken har löst sig, då någon, förmodligen fastighetsägaren, 

plockat upp betongringarna ur dämmet och rivit bävrarnas bo. 

 

Martin har pratat med Conny H om julgranar från Österöd, men inte tagit det vidare. Det har 

inte varit säsong för julgranar ännu. 

 

3. Ekonomi. Vi har fått 40 000 kr i samverkansbidrag från länsstyrelsen. Dessa pengar förvaltas 

av Miljöavdelningen. Det planerade mötet med miljöchef Mona Wrethman, controller och 

sekreteraren om hur vattenrådets ekonomi ska skötas blev inte av i våras, så läget är 

fortfarande oklart gällande hur vi hanterar dessa pengar i praktiken. Oavsett 

organisationsform bör rutiner för kassaflödet utarbetas för att lösa praktiska frågor såsom 

fika- och annonskostnader. 

 

4. Problem med fiske i Strömsån –skyltar? Samtal kom in till Miljöavdelningen om att det fiskas 

mycket småöring och ål vid Hjälpebron. Önskemål framfördes om att informationsskyltar om 

gällande längdmått skulle sättas upp. Martin ska kolla med Sportfiskarna om de har några 

färdiga skyltar. Det finns skyltar på Galtö i Tanum, Odd frågar kommunen var man har fått 

dessa ifrån. Eventuellt är det Länsstyrelsen som har gett ut dem. Marie hör med Conny H om 

vad Tekniska tycker, är det ok att sätta upp skyltar och hur ska de i så fall vara utformade. 

Om vi inte kan få tag på färdiga skyltar, bör vi trycka upp egna efter Länsstyrelsens förlaga. 

 

5. Vattenrådets organisation –information.  Miljö- och hälsoskyddsavdelningen tar ett stort 

ansvar för utförandet av vattenrådets verksamhet, trots att man egentligen är en 

tillsynsmyndighet. Mona Wrethman tycker att vattenrådets organisation och 

ansvarsfördelning är otydlig. Hur ska det vara i fortsättningen? Ska vattenrådet bli en 

förening istället? Frågan bordläggs i väntan på resultatet av vidare diskussioner inom 

Miljöavdelningen och mellan Miljö och Tekniska.  

 

6. Planer och projekt, ansökan av medel inför 2018.  

 

Förslag från Odd: Gilltorps kvarn är ej längre i bruk. I samverkan med 

översvämningsprojektet ”Åtgärder mot höga flöden i Skee, Strömstad kommun” skulle man 



kunna öppna lucka i dammen helt och få ett magasin som bromsar stigande vatten. Detta gör 

att området närmar sig det naturliga läget för vatten och fiskvandring. Dammen bör då inte 

sprängas. Vattendom finns på dammen. Odd har pratat med Jan-Erling Olsson, anställd inom 

projektet, i telefon. Återkommer om vi eller översvämningsprojektet ska jobba med det? Vad 

vattenrådets insats skulle vara är inte klart. Möjligen skulle man kunna göra i ordning 

sträckan kring dammen för fisken efteråt. 

 

Vi bör eventuellt ha ett till möte om projektansökningar innan LOVA-ansökningarna ska vara 

inne. Preliminärt datum för detta sattes till den måndagen den 13 november. 

 

Det var trevligt med bäckvandringen vid Hämmensån. Vi ska arrangera minst en sådan under 

2018. 

 

7. Planering grusning av bäckar 2017. 

Odd har grusat en del i Tjärndalsbäcken i sommar, men nu har grushögen försvunnit- ev blivit 

använd till väg? Marie hör med Jerry på tekniska och närboende om de vet vart det tagit 

vägen. 

 

Svindalsbäcken, Hedängsbäcken och Bojarbäcken diskuterades, men vi kom fram till att 

Drivnäsbäcken vid löparbanan är vårt fokus i höst. Där behövs grus och även större stenar. Vi 

samlas måndagen den 18 september kl 18:00 vid parkeringen vid löparklubben. Medtag egna 

skyfflar och hinkar att bära grus i! Kanske vi får låna löparklubbens fyrhjuling? Anna kollar 

möjligheten att få med allmänheten genom en blänkare på kommunens hemsida eller 

facebook. 

 

8. Övriga frågor:  

 

Vassröjning i Strömsån- när kan den ske? Det finns gifter i sediment som riskerar att läcka ut 

vid omrörning. Kan man röja utan att röra om i botten? Även förekomst av musslor i hinder 

för röjning. 

 

Marie frågade om vad som händer med fiskvägen förbi dämmet vid Hjälpebron. Resultatet av 

förstudien presenterades 2015/2016, gick vi vidare med något alternativ? Det bästa 

alternativet var en styrk ovanför dämmet. Vid mötet i våras bestämdes att Bengt Bivrin skulle 

ta upp frågan med ordförande i tekniska nämnden. Oklart om så skett. Just nu är dämmet 

inte ett hinder för öring och ål vid högt vattenstånd på grund av det dåliga skicket. 

 

Mötet avslutades. 


