
Minnesanteckningar 2013-04-16 

 

Närvarande: Fredrik Larsson, länsstyrelsen, Rune Sandin LRF, Louise Bure Gymnasieskolan, Monica 

Nichols, Tekniska förvaltningen, Bo-Rune Magnusson Naturskyddsföreningen, Lena Martinsson 

ordförande, Margareta Nordström Ekoparken, Martin Englund, Sportfiskarna, Lars Ohlsson, Sportfiskarna, 

Lilja Gunnarsson, Tanum, Conny Carlsson, Tekniska, Rolf Holmgren sekreterare. 

Gäst: Jan–Erling Ohlson, biolog. 

Plats: Kommunfullmäktigesalen, Strömstad. 

Tid: 2012-04-16, kl 18 – 20.30. 

Lena hälsade välkommen. 

Rolf gav en kort redogörelse för upplägg och innehåll i möte. 

Sedan senast 

En holk för Strömstare har satts upp vid Strömsån. Strömstare har skådats i dess närhet. 

Rune har redovisat förra årets skogsvandring, med diskussioner om skötsel av skog och 

avverkningsstrategi, för Tekniska nämnden. 

Medel har tilldelats och det inledande arbetet har påbörjats för att förbättra situationen i Strömsån. 

Rolf redovisade mötet 2013-04-13 mellan vattenråden i 4- bodal där samarbete/samverkan 

diskuterades, idébank, gemensam tryckning av informationsbroschyrer och deltagande i 

Västerhavsveckan 3 – 11 augusti 2013. 

Strömsån  

Problem med att sediment lagras på åns botten och detta påverkar negativt fauna och flora. Speciellt 

missgynnar förändringarna den vandrande fiskens reproduktionsbottnar. 

På bottnarna vandrar bland annat blandvassen in – oönskat. 

Jan-Erling har på Tekniska förvaltningens uppdrag börjat att formulera en anmälan till länsstyrelsen 

om  Vattenverksamhet. Behövs för att få gräva bort sedimenten. 

Gruppen är överens om att genomföra projektet och helst redan till sensommaren 2013. Om vi lyckas få 

allt på plats och övriga förutsättningar klaras så kanske det kan vara en aktivitet under 

Västerhavsveckan 3 – 11 augusti. 

Åtgärd: 

Rolf reder ut vad som gäller för de massor som plockas bort från åns botten. 



Mängder, förorenade eller ej, provtagning, vidarehantering. 

Jan-Erling slutformerar och skickar in anmälan. 

Louise och Conny diskuterar om/hur skolan skulle kunna finnas med i projektet. 

Vattenrådet som helhet har en ambition att närvara vid grävningstillfället där vi också ska försöka få 

intresse från massmedia. 

Strömsvattnet 

Också här arbetar Jan-Erling på Teknikas uppdrag – här är tankarna att med stor envishet skörda vass 

på ett planerat sätt och därmed skapa fria vattenytor med lämpligt utformade refuger av vass till 

fromma för bland annat fågellivet. 

Åtgärd: 

Tekniska skaffar sig resurser för att skörda och omhänderta vass. 

Kontakt tas med lämplig, helst lokal, ornitologkompetens. 

Hämmensån 

Överst på Odds lista över bäckar som behöver åtgärdas och ett projekt med en inriktningen som 

stämmer in på höstens expedition (2012) till skogarna nära Färingen. 

Problem med stora vattenfluktuationer i bäcksystemet, sedimenttransporter, problem för känslig 

fauna/flora i vattendragen och troligen ytterligare förhöjda utflödesnivåer av bland annat kvicksilver. 

Åtgärd: 

Projektgrupp bestående av Conny C, Rune, Bo, Margareta och Rolf besöker området, tar fram 

fastighetsägarförteckning, tar fram lämpliga exempel på återskapande av våtmarker i skog, möter 

skogsägarna. 

Bålerödsbäcken/Mellbybäcken 

Bl a dessa bäckar behöver förbättras/återställas till mer ändamålsenliga lekbottnar, se Odd`s lista. 

Åtgärd: 

Projektgrupp bestående av Martin, Lars, Lena, Conny, Louise lägger ut grus för lek på lämpliga platser i 

bäckarna. Gärna med deltagande från skolan. Conny införskaffar grus. 

Västerhavsveckan 

Den 3 – 11 augusti 2013 genomförs Västerhavsveckan längs kusten och många av 4–bodals vattenråd 

kommer att finnas med och visa sina verksamheter, eventuellt med inslag av aktiviteter. 



Till dess finns möjlighet att för billig penning låta trycka upp broschyrer med information om vattenrådet. 

Åtgärd: 

Rolf undersöker vidare möjligheten till deltagande från SÅVR i Västerhavsveckan och tryckning av 

broschyr. 

Rolf Holmgren 

 


