
!  

ÅRSBERÄTTELSE 2018 
Saltsjöbadens Fiskevårdsförening 

Vår förening lägger nu ytterligare ett verksamhetsår bakom sig och vi gläds åt ett allt 
ökande stöd och intresse från våra medlemmar. Vi har under året lyckats öka vårt 
medlemsantal, och kan konstatera att det i allt större utsträckning är vår förändrade 
inriktning som skapar engagemang. 

En av hörnpelarna i föreningen är givetvis att erbjuda möjlighet till nätfiske i de vatten vi 
arrenderar av Nacka kommun. Ett livskraftigt fiskbestånd i ekologisk balans är 
förutsättningen för ett hållbart fiske. Därför inriktar vi oss alltmer mot att förbättra lek- och 
uppväxtområden för fisk, informera om tillgången på fisk och situationen i våra vatten, 
samt genomföra aktiviteter för att öka kunskapen om fiskar och fiske. 

Vår hemsida, saltisfisk.nu, spelar en allt viktigare roll som verktyg för att förverkliga våra 
ambitioner. Vi erbjuder inte bara en plats för information utan även möjlighet till en aktiv 
kommunikation. Här kan våra medlemmar lämna synpunkter på vår verksamhet, 
publicera intressanta artiklar, skicka bilder och bidra med egna erfarenheter. Vi noterar en 
kraftig ökning av antalet besök. 

Vår uppskattade aktivitet ”Fiskar i våra vatten” genomfördes även i år. Ett arrangemang 
där vi, i samarbete med Naturskyddsföreningen och med hjälp av entusiastiska 
skolungdomar informerade om de vanligast förekommande fiskarna i våra vatten. Stärkta 
av det positiva mottagande kommer vi att genomföra aktiviteten även i år, den 19 oktober 
i Saltsjöbaden Centrum.  

Under hösten genomförde vi provfiske vid två tillfällen, i Vårgärdssjön och 
Neglingemaren, och en utförlig rapport, med bilder och resultat, finns på saltisfisk.nu 
under rubriken Fiskar / Provfiske 2018 

Vi ser kontinuerligt över möjligheter att sätta ut nya risvasar och vill dessutom uppmuntra 
de  som har tillgång till vatten att etablera egna vasar genom att förankra julgranar vid 
bryggorna. Vi måste utnyttja alla möjligheter till att skapa små ”fiskfabriker”. 

Föreningen stöder fortsatt restaureringen av Erstaviksbäcken, i syfte att förbättra öringens 
lekmöjligheter, och vårt tidigare beslutade bidrag på 15000 kronor har mottagits med 
uppskattning av projektet. 

Vi ser fram mot ett givande nytt verksamhetsår tillsammans. 

Saltsjöbaden den 17 januari, 2019 

Styrelsen. 


