Strömstads kommun, 2022-04-21, MBN-2021-1288 : 0

Strömsåns Vattenråd, mötesanteckningar 2021-11-10
Närvarande: Margareta Nordström, Marie Lundin, Peter Sövig, Per-Anders Mattsson, Lars
Georgsson, Boel Lanne, Lars Ohlsson, Rune Sandin, Tim Klinghammer, Anna Simonsson,
Madeleine Skoglund, Peter Sövig & Gerry Lyckell.
Anteckningar: Madeleine Skoglund
Plats: Stadshusets matsal
Tid: 2021-11-10 kl 18.00-19:30

Beslut/Till nästa möte
Anna kollar vad som gäller för en styrgrupp.
Anna skickar ut det underlag som finns om Hjälpebron.
Marie kollar med tekniska om det finns någon åtgärdsplan för Hjälpebron.
Marie ser över det gamla materialet och om det finns möjlighet att föra över informationen
till GIS.

Organisation – Strömsåns vattenråd
Fortsatt diskussion om organisationsform landar i att vattenrådet inte ska vara en förening,
utan att ansvaret hamnar på kommunen. Kommunen ska samordna, sköta det administrativa
samt ekonomin.
Genomgång av förslaget på ny arbetsordning som har skickats ut. Förslaget bygger på att
vattenrådet ska vara ett forum som är öppet för alla.
Diskussion om vattenrådet ska vara öppet för alla eller inte. De flesta är överens om att alla
möten inte bör vara öppna för alla. Ett förslag som diskuteras är om det mest lämpliga är att
ha två typer av möten. Det ena mötet, rådmöte, är öppet för alla. Det andra mötet är till för
en styrgrupp. Det är oklart vad som gäller för slutna möten och en styrgrupp om kommunen
ska vara ansvarig. Anna ska kontakta Länsstyrelsen för att kolla vad som gäller för en
styrgrupp.
Om vattenrådet ska ha en styrgrupp, vem får vara med i styrgruppen? Är det representerar
från föreningar och andra organisationer eller kan det vara en markägare?
Det diskuteras även hur allmänheten ska informeras och eventuellt bjudas in. Om
information och inbjudan till möten endast ska finnas på en webbsida eller om det ska
annonseras i tidningen. Det är viktigt att en webbsida uppdateras löpande med aktuell
information.
Det är inte bestämt hur många möten vattenrådet ska ha per år. Antal möten är beroende av
vilken typ av möten som ska hållas samt vilka projekt som ska drivas.
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Projekt 2022
Genomgång av de aktiviteter som är föreslagna i utkastet till LONA/LOVA ansökan.
Exempel på aktiviteter
Föreläsningar med teman; Våtmarker, avlopp, dagvatten, båtbottenfärger, kalkning,
vattendrag i jordbruksmark, vattendrag i skogsmark etc. Tanken att använda kompetens
som finns på avdelningen samt på Lst och Skogsstyrelse (dvs ej anställda konsulter)
Bäckvandringar med allmänheten; artkunskap, vad innebär god ekologisk status & god
miljöstatus? Hur når vi det?
Grusning av lekbottnar med allmänheten; artkunskap, sötvattensmusslans inverkan på
vattenkvalitet, öringens symbios med sötvattensmusslan.
Besök av våtmark med allmänheten; övergödning, näringsläckage, internbelastning och
återcirkulering av näringsämnen, vad innebär god ekologisk status & god miljöstatus?
Vassröjning och rensning av vandringshinder i bäckar med allmänheten; artkunskap
Ta fram informationsmaterial att dela ut till allmänheten under träffar och föreläsningar.
Sprida information via hemsida och sociala medier.
Förslag om att ta bort föreläsning om båtbottenfärg.
Det finns ett intresse att ha kvar bäckvandringar och det bedöms finnas tillräckligt med kunskap
inom vattenrådet för att ha kvar det.
Kan vattenrådet få bidrag till föreläsningar? Om föreläsningarna är kopplad till en konkret åtgärd
så finns möjlighet att få bidrag.
De aktiviteter som kommunen planerar att söka bidrag för är vattenrådet positiva till.
Det finns en gemensam vilja om att slutföra påbörjade projekt. Exempelvis uppföljning av
utförda åtgärder för våtmarker.
Åtgärder från Friskare hav, genomförda 2002-2004, kan behöva ses över. Vissa åtgärder
behöver utföras igen, exempelvis muddring mellan Daftö och Öddö samt söder om Tjärnö.
Då fick kommunen bidrag för åtgärder, inte Vattenrådet. Vattenrådet kan användas för att
väcka frågan men ansvaret kanske ligger hos Länsstyrelsen att genomföra åtgärder.
Vad behöver göras med Hjälpebron? Har tekniska har någon plan för att åtgärda eller
restaurera? Maria kollar om det finns någon plan och Anna skickar ut underlaget för bron.
Det finns intresse från Gymnasiet att jobba med Strömsvattnet.

Övrigt
Det finns ett intresse för, samt ett värde av, att sammanställa gammalt material. Marie ska ta
fram en del av det gamla materialet. Vattenrådet får därefter gemensamt gå igenom det som
finns. Informationen från det gamla materialet bör finnas i GIS och vara tillgängligt för både
tekniska och miljö- och byggförvaltningen.

