Marströmmens vattenråd

Verksamhetsplan 2021
Förord:
Det har varit vattenrådets ambition de senaste åren, att nå ut till hela avrinningsområdet, då
framförallt uppströms. Detta har vi inte lyckats med. Däremot har vi det sista året breddat våra
kontakter mot kusten och skapat både projekt under 2021 och framtida projekt. Vattenrådet
kommer under närmaste året försöka skapa några färdiga projekt som går att visa upp, för att på
så vis kunna väcka nytt intresse i förhoppning om att intresset växer geografiskt.

Skogsbäckarna:
Detta är ett projekt som startade årsskiftet 2019 - 2020 och skulle ha slutredovisats den 15
december 2020. Det gick dock inte att fullständigt slutföra på grund av en del grävarbete som
skall ingå. Vi har därför begärt en förlängning, grävarbetet kommer finplaneras under vintern
och utföras under sensommaren 2021.
Platsen för åtgärden är Brokärret som ligger på nord väst om vägen, ca 200 meter innan
Götehult.
Ekonomi: Medel finns kvar i projektet.
Arbetsgrupp: Vattenrådet, markägare och projektsamordnaren.

Ekerum & Smedtorpet
Projektidén uppstod under arbetet med att väcka liv i ett projekt som OKG startat men som gått
i stå.
Projektet innebär att under 2021 projektera och genomföra två fosforfällor.
Ekonomi: Stöd är beviljat från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) med 94 000 kr.
Arbetsgrupp: Vattenrådet, markägare och projektsamordnaren.

Slingan:
En avknoppning ur projektet Skogsbäckarna. Tanken är att skapa en vandringsled där man får
följa flera våtmarksåtgärder i olika skeden, färdiga, pågående och planerade. Målsättning är att det
till maj 2021 finns någon form av början som kan visas upp och sedan över de närmaste åren
utveckla Slingan till projektbeskrivningar i skala 1:1 för intresserade - markägare, organisationer,
privatpersoner, skolklasser, m.fl.
Ekonomi: Inga pengar har sökts ännu. De våtmarker som ingår finansieras i egna projekt. I
övrigt ideellt arbete.

Arbetsgrupp: Vattenrådet, markägare och projektsamordnaren.

Laxtrapporna:
Nedre: Under vintern har en arbetsgrupp försökt visualisera hur ån genom Mörtfors skulle se ut
efter att de nedre laxtrapporna tagits bort.
Frågan om vem som äger vattendomen är fortfarande inte utredd. Länsstyrelsen har med hjälp av
kammarkollegiet tagit fram sin tolkning av vattendomen (vilken är att Svea Skog äger domen) och
har ställt frågan till Sveaskog men tills vidare utan att fått svar.
Övre: För att komma vidare med laxtrapporna skall under 2021 en arbetsbeskrivning tas fram
hur man skulle kunna rensa den övre trappan. Grundförslaget är att göra biotopvård ca 40 till 50
meter uppströms trappan, och på detta sätt förbereda för en rivning av laxtrappan.
Ekonomi: Inga pengar finns anslaget i detta ännu. Allt arbete sker inledningsvis ideellt.
Arbetsgrupp: Vattenrådet, Fiskevårdsområdet, markägare, Länsstyrelsen (naturreservatsansvarig)
och projektsamordnaren.

Götehultströmmen:
För att i ett första steg bromsa utflödet ur Göten, utföra biotopvård ca 500 m2 genom att
återföra stenar som en gång tagits bort då sänkning av Göten och rensning för flottning
genomfördes.
I samband med arbetet skall förbättring av lekbottnar göras. Hela området ligger i ett
naturreservat. Det finns möjlighet att söka medel från Länsstyrelsen.
Ekonomi: Inga pengar finns anslaget i detta ännu. Allt arbete sker inledningsvis ideellt.
Arbetsgrupp: Vattenrådet, Fiskevårdsområdet, markägare, Länsstyrelsen (naturreservatsansvarig)
och projektsamordnaren.

Kulltorpskvarn:
Under vårens arbete med projektet ”18 sjöar” har vattenrådet fått kontakt med markägarna runt
Kulltorpsjön och Kulltorpdamm. De har under några år försökt få hjälp med de rasade
dammluckorna och att underlätta för fiskvandring förbi Kulltorpskvarn. Vattenrådet skall under
kommande år försöka hjälpa till med att ta fram en arbetsplan hur man går vidare.
Ekonomi: Inga pengar finns anslaget i detta ännu. Allt arbete sker inledningsvis ideellt.
Arbetsgrupp: Vattenrådet, Fiskevårdsområdet, markägare, Länsstyrelsen (naturreservatsansvarig)
och projektsamordnaren.

