
Ingarö den 15 februari 2019 

Lite resumé om vårt vatten MSV 

Vi alla som lever i närheten av Östersjön anar nog att vårt bräckliga vatten är behov 

av all hjälp för återuppbyggnad. Som alla vet skall vi akta oss för ämnena PCB & 

Dioxen. Vild fisk i Östersjön innehåller dessa ämne. Detta gäller alla slags arter. 

Livsmedelverket säger också att odlad fisk t.ex lax innehåller lägre halter 

miljöförorening än vilt. Den odlade fisken sker inte i Östersjön i samma utsträckning 

som i övriga fiskrika länder. Östersjön är ett bräckt innanhav, det näst största i 

världen efter Svarta Havet. Tilläggas kan också att Östersjön är ett av världens mest 

förorenade hav där dess tillrinningarna som är 4 ggr större än Östersjön med 9 

länder, 90 miljoner människor och med industrier, jordbruksmark och skogsbruk. Så 

själva vattnet i vårt närområde beror alltså på vår hantering av vad vi har och gör på 

land. Det finns inte en chans att detta bräckta vatten (salt & sött) skall kunna få den 

syrehalten som behövs och som innebär svårigheten för många organismer att leva 

och föröka sig i.                                                                                                                     

Vårt älskade vatten är för oss med bad & båtliv ett tacksam element som vi skall göra 

allt vad vi kan för att bevara.                                                                                                    

Vi i Fiskegruppen för år 2019 önskar härmed att fler i vår förening vill vara med oss 

på lite aktivitet med nedanstående uppmaning:                                                                            

Som medlemmar i Fiskegruppen är Martin Catlos (sammankallande), Jan Forsman, 

Clas Persson & Mats Malmgren aktiva.                                                                                       

Fiskegruppen har under ett flertal år sett en minskning av fisk. Vi har på prov med 

godkännande av styrelsen fått rätten att utföra 2st  ”RISVASE” för att hjälpa till 

beståendet abborrar. Vår 1:a risvase består av ihopsatta granar med bottentyngder, 

vilken är utförd vid den yttre högra klippudden i Tjärringviken även kallad 

”Kärringviken”. Denna förbättring hoppas vi skall generera tillväxten.                       

Ser vi ett resultat till våren skall vi även göra en 2 :a vase vid Klacknäsudden. 

Projekter skall utvärderas med bl.a. genom provfiske.                                                                                                            

Det är här NI medlemmar vi önskar hjälp med, så vänligen hör av er till någon i 

Fiskegruppen såsom hjälp av nya vase.                                                                                 

Detta gäller även om fiske är utfört och fångster om rapportering för att få en så bra 

bild av vårt eget vattenområde kondition.                                                                                                                                         

All rapportering beaktar vi med glädje och aktsamhet. 

I all vänlighet från Fiskegruppen i MSV. 

 


