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Föreningens eller organisationens namn
Österåkers Sportfiskeklubb

Organisationsnummer
816400-1623

Kontaktperson
Förnamn
Joakim
Efternamn
Jonsson
E-post
fiske@osfk.org
Telefon
0735065030

Kort bakgrund till varför ni söker miljöbidrag
Österåkers Sportfiskeklubb förvaltar och bedriver fiskevård i Österåkers kommuns olika fastigheter.
Som en del i fiskevården har det ingått dels att utföra biotopvårdande insatser i olika vattendrag såsom
Smedbyån. Isättraviksbäcken och Dyviksdalsbäcken och dels genom utsättning av havsöringssmolt i
samarbete och med och med bidrag från med Sthlms Stad, Länsstyrelsen och Sportfiskarna.
Dessa och även andra bäckar inom kommunen är viktiga reproduktionslokaler för bl.a. havsöring och bidrar till
att säkerställa att det finns vilda stammar kvar av dessa arter som är beroende av tillgång på strömmande
vattendrag för sin reproduktion.
Isättraviksbäcken är som ovan nämnts ett av dessa viktiga vattendrag.

Beskriv vad ni söker bidrag för och vad ni vill uppnå (syfte och mål)
Vi söker nu bidrag för omläggning av en en vägtrumma i anslutning till Isättraviksbäckens utlopp i Isättravik
som när den gjordes om för ett par år sedan tyvärr kom att placeras för högt för att säkerställa att bäcken har
fritt flöde och fisken därmed fri vandringsväg upp från och ut i Isättraviken.
Vi vill nu verka för att trummans nuvarande utformning korrigeras genom en sänkning för att säkerställa fritt
flöde och fri vandringsväg för fisken.

Motivera förslaget
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Motivet är som ovan nämnts att om inte förslaget genomförs så riskerar vi att på ett negativt sätt slå ut ett viktigt
vattendrag ur reproduktionssynpunkt för inte bara havsöringen utan även andra arter såsom gädda och
abborre.
Området som kallas katthavet i anslutning till Isättraviksbäcken har dessutom identifierats som ett lämpligt
område att anlägga en sk gäddfabrik. Detta gör det också angeläget att få tillstånd den korrigerande åtgärden.

Beskriv aktiviteterna för åtgärden samt när ni planerar genomföra dem
Åtgärderna kommer att genomföras i samråd med dels Flaxenviks Vägförening som är markägare.
Sportfiskarnas fiskevårdsexperter samt Länsfiskekonsultenten kommer att konsulteras kring hur arbetet bör
läggas upp för ge mest gynnsam utformning. Tiden för genomförandet kommer också att väljas med
utgångspunkt för att det skall ge minsta möjlig störning för fiskarnas reproduktion såväl som minsta möjliga
störning för de boende i området som är beroende av att kunna ta sig till och från sina fastigheter.
Sportfiskarna och Länsstyrelsen kommer också att kontaktas för att se om det finns möjlighet att få andra
bidrag för att finansiera åtgärderna.
För genomförande av arbetet så räknar vi med att dels frivilliga krafter från Österåkers Sportfiskeklubb kommer
att medverka och dels att lämplig entreprenör anlitas för utförande av grävjobb mm som krävs för vägtrummans

Redovisa kostnaderna för åtgärden ni söker bidrag för samt hur pengarna ska användas
Efter avstämning med Bo Lundin som är engagerad i Flaxenviks Vägförening så är vår bedömning att
kostnaden för att genomföra åtgärderna kommer att ligga runt 250000 kr.
Vi ansöker därför om ett bidrag i denna storlek med eventuellt avdrag för andra bidrag som kan komma in från
andra instanser såsom Sportfiskarna eller Länsstyrelsen.

Beskriv hur ni planerar att utvärdera hur åtgärden bidrog till syfte och mål
Utvärdering av åtgärden sker bl.a. genom inventering av lekgropar samt ev elfiskeinventering i samarbete med
Sportfiskarna samt Stockholms Stads Fiskevård.

Har ni sökt eller fått ytterligare medel för insatsen ni söker för nu?
Ja
Nej

Om ni har sökt eller fått ytterligare bidrag för insatsen, så berätta var
Vi har inte ansökt om fler bidrag ännu men kommer enligt ovan undersöka om det finns andra bidra att hämta.
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