
Minnesanteckningar möte Strömsåns Vattenråd 2018-05-21 

 

Datum: Måndagen den 21maj kl 18:00-20:00 

Lokal: Miljöavdelningens mötesrum, Stadshuset, Norra Bergsgatan 23 Strömstad. 

 

1. Mötets öppnande. Ordförande Bengt Bivrin öppnade mötet. 

 

2. Närvarolista och presentation av deltagare. Närvarande vid möte var: Bengt 

Bivrin (ordförande), Anna Kasurinen (miljö- och hälsoskyddsavdelningen), Sofia 

Peräläinen (kommunekolog), Marie Lundin (Tekniska), Margareta Nordström 

(Ekoparken), Bo Magnusson (Naturskyddsföreningen), Lars Ohlsson (Strömstads 

Sportfiskeklubb), Reine Andreasson (fiskare), Odd Påg (biolog). Nya deltagare var 

Sofia och Reine. 

 

3. Val av sekreterare för mötet. Sekreteraren Anna K valdes till sekreterare för 

mötet. 

 

4. Vattenrådets tidigare projekt: status, fortsättning, uppföljning -grusning i 

bäckar mm. I maj 2017 anordnade vattenrådet en bäckvandring vid Hämmensån, 

led av Odd Påg. Ca 15 personer deltog och det var mycket uppskattat även av 

allmänheten. Vi såg bland annat bäverhydda och flodpärlmussla. På hösten samlades 

vattenrådet också för att lägga ut grus och sten i Drivnäsbäcken i anslutning till 

elljusspåret. Odd Påg har också fortsatt grusningen på egen hand i Drivnäsbäcken och 

i andra vattendrag. 

Miljöavdelningen tog under 2017 emot klagomål gällande fiske i Strömsån, det var 

ungdomar som fiskade även små öringar. Frågan om informationsskyltar med tillåtna 

storlekar och fiske lyftes på mötet. Sportfiskarna ska kolla om det finns färdiga, 

aktuella skylttexter. Marie ska kolla om det är ok med Tekniska att sätta upp dem i 

anslutning till bron. Att senarelägga öringpremiären till 1 maj skulle också vara bra 

om det går att genomföra. 

Gällande frågan om vandringshinder vis Hjälpebron i Strömsån så har ingen vidare 

utveckling skett. Enligt Odd så är situationen ok som den är, då dämmet är så slitet 

att ål och öring kan komma förbi det. Det fungerar också som skydd mot 

gäddpredation då de inte kan komma uppströms. Frågan om olja och andra 

föroreningar i sedimenten i Strösmån togs också upp. Inget nytt har skett med dessa. 

Projektet om höga flöden i Skee och förslag på åtgärder diskuterades också.  

 

5. Verksamhetsredovisning 2017. Anna informerade om 

verksamhetsredovisningen för 2017 som skickats in till Länsstyrelsen i april. 



 

6. Budget 2018. Anna informerade om ansökan om samverkansbidrag som skickats in 

till Länsstyrelsen. Ny handläggare på Länsstyrelsen är Hanna-Maria Rieppo, som tagit 

över efter Jennie Niesel. Vi har fått ett bidrag på 40 000 kr även i år. 

 

7. Vattenrådets verksamhet 2018 –kommande projekt, arrangemang mm. 
Anna informerade om möjliga förändringar gällande arbetsuppgifter på miljö- och 

hälsoskyddsavdelningen, Anna kommer troligen bara jobba med hälsoskydd 

framöver och då blir det eventuellt Sofia som får ta över arbetet med vattenrådet.  

 
Lars tog upp ett förslag om att sammanställa information om vattendragen och deras 

naturvärden för att kunna visa detta åt markägare och andra i samband med våra 

projekt. Anna visade Länsstyrelsens sida VISS. Vi upptäckte att det redan fanns 

mycket information om vattendrag och sjöar på den publika kartan på 

www.stromstad.se, som alla kan gå in på. Sofia håller på att ta fram en ny 

naturvårdsplan för Strömstad vi diskuterade hur kunskap och information som 

vattenrådet besitter skulle kunna föras in i kartan. Marie tog på sig att föra info om 

grusningar och andra åtgärder som gjorts i kartan. 

 

Årets bäckvandring föreslogs ske vid Hedängsbäcken, en intressant miljö med både 

natur- och kulturvärden, bland annat kvarnrester från 1400-talet. Preliminärt datum 

för vandringen är tisdagen den 28 augusti kl 18:00. 

 

Grusning av bäckar diskuterades. Drivnäsbäcken behöver kompletteras i 

år.Hedängsbäckenbör också grusas i år. Odd ska se över behovet av ytterligare 

grusningar till höstmötet. 

 

8. LONA för våtmarker. Anna informerade om nytt datum för att ansöka om LONA-

bidrag för åtgärder i våtmarker, den 1 oktober 2018. 

 

9. Övriga frågor. Reine har ju jagat skarv i Strömsån under vintern men tillstånd av 

Länsstyrelsen och fått goda resultat av fångsterna. Det är tydligt att skarven äter 

stora mängder ål och öring. Han har beviljats att skjuta ett antal fåglar till under året. 

Han vill ansöka hos Lst om tillstånd att även pricka ägg i skarvkolonin på Lerskär. 

 

10. Nästa möte –när, var, hur? Preliminärt måndag den 27 augusti kl 18:00. 

 

11.  Mötets avslutande. Ordförande Bengt B avslutade mötet. 

http://www.stromstad.se/

