
 

ÅRSBERÄTTELSE 2019 
Saltsjöbadens Fiskevårdsförening 

Vi får ofta oroande rapporter om minskande fiskbestånd i haven, om torskens problematiska 
situation i Östersjön och även från medlemmar som noterar allt sämre fiskelycka i våra vatten. 
För att värna om våra fiskbestånd krävs insatser på alla nivåer, internationellt, nationellt och 
lokalt. Vi ser som en av våra uppgifter att skapa goda förutsättningar för fisk i de vatten vi 
arrenderar av Nacka Kommun.  

Många olika faktorer påverkar vårt fiskbestånd, och skarvens roll är ständigt föremål för 
diskussion. På uppdrag av Naturvårdsverket har Länsstyrelsen utarbetat en förvaltningsplan 
för skarv, som nu finns ute på remiss. Vår förening har aktivt deltagit i arbetet. 

Vår aktivitet ”Fiskar i våra vatten”, i samarbete med Naturskyddsföreningen, har blivit en 
tradition. Väl pålästa skolungdomar visar upp de vanligast förekommande fiskarna i våra 
vatten inför entusiastiska besökare i Saltsjöbaden Centrum. I år kommer vi att genomföra 
aktiviteten den 21 mars.  

Vi genomför regelbundet provfiske i syfte att skapa oss en bild av fiskbestånden, nu senast i 
slutet av oktober, med hjälp av engagerade skolelever.  

Oliver Karlöf, fiskbiolog, Stockholms Stad, leder arbetet med att restaurera Erstaviksbäcken. 
Syftet är att finna goda vandrings- och fortplantningsmöjligheter för öringen. Vår förening 
stöder projektet aktivt och följer utvecklingen med stort intresse. 

Under året kommer vi att förstärka de risvasar som föreningen satt ut, med hopp om att kunna 
bidra till en god fortplantning av fisk, samtidigt som vi ser över möjligheten att installera nya. 

Ett aktivt engagemang från våra medlemmar är en förutsättning för att utveckla en god 
fiskevårdsförening.  Vi vill uppmuntra till detta, och ser fram mot att få förslag på hur vi kan 
förbättra vår verksamhet. 

Föreningens hemsida Saltisfisk.nu är fortsatt mycket uppskattad av våra medlemmar. Under 
året har sidan haft 4088 unika besökare med 6369 visningar. 

Med förhoppning om ett nytt gott verksamhetsår tillsammans. 

Saltsjöbaden den 5 februari, 2020  

Styrelsen 




