
Strömsåns Vattenråd, mötesanteckningar 2021-10-27 

Medverkande på mötet; Margareta Nordström, Per-Anders Mattsson, Lars Georgsson, Lars 

Ohlsson & Anna Simonsson. 

Anteckningar; Anna Simonsson 

 

Mötet öppnas. 

  Genomgång av arbetet hittills och problem vi stött på under vägen. 

  Presentation av alternativ för ny organisation. 

Öppnar för diskussion runt ny organisationsform. 

  Positiv inställning till att fortsätta utan föreningsform. Resonemang runt vilka poster 

som behöver fyllas. 

  Förslag på att alla medverkande som representerar en intresseorganisation enbart 

har en medlem. Frågor runt vem som bestämmer vem som är berättigad att sitta i 

rådet och på vilka grunder samt om man på så sätt missar grundidén med 

vattenrådet; att det ska vara öppet för alla. 

  Kommentar om att rådet kan bli svårstyrt om det ska vara öppet för ALLA att 

medverka. 

  Förslag på att rådet är en sluten grupp som öppnar upp till stormöten med jämna 

mellanrum, för att hålla struktur och ordning på arbetet. Diskussion om det 

fortfarande begränsar vattenrådet som ett öppet forum. 

  Anna ska kolla upp exakt hur reglerna för vattenrådet som öppet forum ser ut. 

Diskussionen bordläggs. 

  Fråga om att få framtaget material som presenteras utskickat till samtliga deltagare. 

Anna skickar ut detta. 

Öppnar för diskussion runt vilka aktiviteter och åtgärder rådet vill jobba med. 

  Frågan runt Hjälpebron bör vi kolla vidare på, tankar runt att ljuset kan störa fisken. 

  Handlingsplan för översvämning saknas i kommunen, kan vara aktuellt att ta fram. 

  Positiv inställning till att söka pengar för informationsspridning och aktiviteter mot 

allmänheten. 

  Vidare arbete med Odd Pågs kartläggning om fisk, inkludera allmänheten.  

  Information om kalkningsarbetet, eventuellt bjuda in ansvarig på miljö och Lst för 

diskussion. Eventuell öppen för allmänheten.  

  Problematik runt skarvens effekt på fisken som vandrar, vidare arbete med det? 

  Kartlägga bäverskador? 

  Invasiva arter och deras påverkan på vattendragen? Eventuellt ska det genomföras 

nya LONA-projekt på tekniska. 

  Diskussion om bojarkilen och dess status, vidare arbete? 
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  Problem med att vattendrag torkar ut pga ändrat klimat, påverkar ekosystem, flora 

och fauna.  

  Enas om att det ska sökas två separata projekt där ett är förstudie till en åtgärdsplan 

för avrinningsområdet och det andra är ett brett projekt med inriktning information 

och aktiviteter riktat mot allmänheten för att uppmärksamma rådets funktion och 

vilka frågor vi jobbar med. De flesta förslagen bör gå att få in under respektive 

projektansökan.  

  Förslag på att även söka pengar för en förstudie ang våtmarker. Fråga om det ska 

samsökas i förstudie på åtgärdsplan för avrinningsområde. Fråga om vi har tid att 

genomföra allt. Anna tittar vidare på detta. 

Öppnar för övriga frågor och diskussioner 

  Saknar vi representation i rådet? Anna kontaktar museet och Martin Englund  

  Aktuellt med uppföljning om skötsel av våtmarker som är redan anlagda.  

  Diskussion om Jan-Erlings material som finns på hans dator som tekniska har hämtat 

hem, antagligen mycket värdefull information. 

  Anna har möte med LONA/LOVA handläggare på måndag för att gå igenom 

projektförslag inför ansökan 1 dec. 

  Anna tar fram nytt förslag på organisation utifrån dagens diskussion och mailar ut 

inför den 10e november. Förslaget formas och antas då. 

 

Mötet avslutas. 
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