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Strömsåns Vattenråd, mötesanteckningar 2022-04-20
Närvarande: Margareta Nordström, Peter Sövig, Per-Anders Mattsson, Marie Lundin, LarsÅke Karlgren och Anna Simonsson.
Anteckningar: Anna Simonsson.
Plats: Stadshusets matsal
Tid: 2022-04-20 kl 18.00–19:00

Mötet öppnas
Genomgång och uppföljning av föregående mötes protokoll
Anna informerar om att årets Samverkansbidrag är sökt
Samtal och beslut om vattenrådets organisationsform
1. Deltagare är överens om att ta beslut om styrgruppen på dagens möte trots att
enbart sex deltagare från vattenrådet är närvarande. Samtliga medlemmar i
vattenrådet har fått information om att beslut ska tas på dagens möte och
deltagandet är valfritt.
2. Styrgrupp presenteras; Lars-Åke Karlgren, Gary Lyckell & Martin Englund.
3. Styrgrupp antas, alla deltagande på mötet är enade i beslutet.
4. Samtal om ansvarsfördelning för styrgrupp – Enas om att styrgruppen framförallt
har sammankallande ansvar samt ansvar att leda möten.
5. Ansvar för samverkan med myndigheter flyttas till samordnaren som
kommunicerar till styrgruppen och vattenrådet utefter behov; så som upplägget
varit hittills.
6. Nuvarande förslag på organisationsform antas; dock med utrymme för
förändringar vid behov, under arbetets gång. Det är viktigt att rådet hittar en
balanserad arbetsgång; Styrgruppen och samordnaren jobbar gemensamt framåt
med frågor runt ansvarsfördelning.

Samtal går vidare till åtgärder och aktiviteter
1. Grusning av vattendrag är inte gjort sedan 2017; Rådet vill be Martin & Lars O att
ta fram förslag på områden att grusa i år utifrån lokalkännedom. Eftersom de inte
närvarar på dagens möte kommer Anna att kontakta Martin, Lars samt tekniska.
2. Sätta upp häckningsholk för strömstaren vid hjälpebron? Lars-Åke kollar på
möjligheten till det. Även holkedalskilen kan vara aktuell, även för andra
fågelarter. Förslag att daglig verksamhet Skagerack kan göra holkar? Anna frågar
om deras verksamhet.
3. Skyltar med info skulle sättas upp vid bl.a. hjälpenbron – nytt tag med det. Marie
tar tag i arbetet med skyltar, tar kontakt med kommunikationsavdelningen,
färdiga förslag på utseende och innehåll finns sedan tidigare.
4. Fråga om vattendrag inom naturreservaten i kommunen; vem har ansvar för
skötsel vid mynning av Rogstadbäcken och Ejgstbäcken? Finns det ansvar hos
kommunen? Behövs några åtgärder genomföras? Marie frågar om det.
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5. Samtal om aktiva bävrar vid dyne; översvämmat område. Vems ansvar är det att
ta tag i? Regler runt rivning av damm? Anna kollar upp det.
6. Vättlandsälven har rasat på många ställen pga. erosion. Vems ansvar är det att ta
tag i? Anna kollar med Anders Hedlund
7. Samtal om invasiva arter längst vattendrag ex. vättlandsån och jörlovsälven; kan
man få ihop ett event liknande strandstädning med allmänheten? Inte aktuellt i
år, men en idé till nästa år? Uppmuntra allmänheten att rapportera in?
Lokaltidningen? Vi återkommer till ämnet vid nästa möte.
8. Bäckvandringar? Lars O har eventuellt uttryckt intresse av att hålla i det. Eftersom
han inte närvarar på dagens möte kommer Anna att kontakta honom i frågan.
9. Vi planerar inte i nuläget att delta i västerhavsveckan.

Övriga frågor
1. Uppföljande möte bokas av styrgruppen. Onsdagar vid 18 funkar bra enligt
mötets deltagare.

Mötet avslutas.

Till nästa möte
Anna kontaktar Martin, Lars samt tekniska i frågan om grusning.
Lars-Åke kollar på möjligheten att sätta upp holkar vid hjälpebron samt
holkedalskilen (placering, tillstånd?).
Anna frågar om Skageracks dagverksamhet har möjlighet att bygga holkarna.
Marie tar tag i arbetet med informationsskyltar längst Strömsvattnet.
Marie frågar om skötsel i naturreservat vid mynning av Rogstadbäcken och
Ejgstbäcken; Finns det ansvar hos kommunen? Behövs några åtgärder genomföras?
Anna kollar upp regler runt rivning av bäverdammar.
Anna kollar med Anders Hedlund angående erosion i Vättlandsälven. Vems ansvar är
det att ta tag i?
Anna kollar intresse för att hålla i bäckvandringar med Lars.

