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 Strömsåns Vattenråd 
 Projektgruppen 
 Restaurering / Strömsån 
 
 

MINNESANTECKNINGAR 
 
 
Närvarande : Monica Nichols Tekniska förvaltningen, Bo-Rune Magnusson 
Naturskyddsföreningen, Margareta Nordström Ekoparken, Martin Englund 
Strömstads Sportfiskeklubb, Lars Ohlsson Strömstads Sportfiskeklubb, Conny 
Hansson Tekniska förvaltningen, Odd Påg ” sakkunnig ”, Rolf Holmgren 
sekreterare. 
 
Plats : Miljö- och byggnämndens möteslokal, Strömstad. 
 
Tid : 2012-05-22, kl 18 – 20 

 
Tema : diskussion om arbete med och delaktighet i restaureringen av Strömsån.  
 
 
o Rolf, sekr  redovisade protokoll och resultat från det tidigare mötet. 

 
o Odd berättade om tidigare restaureringsarbeten i Strömsån, när under året det 

bedrevs och hur det utfördes. Han föreslog också att innan arbetena påbörjats 
så bör el-fiske ske för att senare kunna få en uppfattning om hur de 
biotopförbättrande åtgärderna påverkat fiskförekomsten. 

 
o Odd redovisade en förteckning över ett stort antal bäckar i kommunen 

tillsammans med förslag till åtgärder. 
Gruppens medlemmar och kanske speciellt Martin, Lars och Bo-Rune studerar 
förteckningen och presenterar förslag till prioriteringar. 
( Om Martin, Lars och Bo-Rune samarbetar och skickar mig deras förslag 
innan sommaren så skickar jag det vidare till övriga i gruppen ). 

 
o På förslag från Margareta så ska vi se till att holkar för Strömstare sätts upp. 

Margareta tar fram ritning på holk, kontaktar lämplig skola som i sin tur 
tillverkar några holkar ( lämpligen 3 st ). Holkarna sätts upp av skolan och 
Conny. 

o  
Gruppen var överens om att söka bidrag från länsstyrelsen / Havs- och 
Vattenmyndigheten. Ansökan formuleras gemensamt i gruppen och 
undertecknas av Conny. Rolf tar kontakt med kunniga inom området för att få 



  2 (2) 

 

Strömstads kommun 0526-190 00 (växel) Org nr:  212000-1405 
452 80  STRÖMSTAD www.stromstad.se Postgiro:  11 62 50-2 
  Bankgiro:  551-3155 

 

tips om hur ansökan bör se ut för att vara framgångsrik - söka medel till 
restaureringsarbetet och tillstånd för arbete i vatten. 

 
o Bo-Rune redovisade hur arbete bedrivs för att förbereda exkursion till hösten 

med besök på ett eller två lokaler lämpliga för ” våtmark i skog ”. Kommunala 
fastigheter innehåller sällan områden med optimala förutsättningar. 

 
o Bo-Rune söker i äldre dokumentation ( ex kartor ) efter tidigare våtmarker 

inom Strömsåns avrinningsområde.( En uppgift som gärna övriga i gruppen 
också kan forska i / sekr:s anmärkning ) 

 
o Margareta försöker, i Louise frånvaro, att få skolan engagerad i arbetet med 

Strömsån.   
 

o Gruppen genomförde en vandring längs Strömsån och Odd, Bo-Rune pekade 
ut områden där åtgärder behöver genomföras. 

 
 

 
 
 
Rolf Holmgren 
0526 19148 
 
 
 

 


