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Hej!
Nu går vi mot ljusare tider! Här kommer en liten lägesbeskrivning för arbetet inom
samverkansprojektet Stora Nassa – Svenska Högarna.
Minkjakt i Stora Nassa
Vi fick ett mail i förra veckan där Robert Nathanson hälsar att på Stora Nassa
sköt man 16 minkar varav sex honor mellan den 27 och 31mars. Länsstyrelsen
ger ett bidrag till transporterna. Skärgårdens exekutivkommitté är informerad om
den ökande minken och Länsstyrelsens skärgårdssamordnare Lars Nyberg
bevakar frågan.
Naturkartan
I april är det dags för
skärgårdarnas representanter att
få titta på hur informationen om
skärgårdarna ser ut inlagda i
Naturkartan.se. Mer info kommer i
separat utskick. När vi fått OK från
kontaktpersonerna så kommer
informationen att göras tillgänglig
på nätet inför sommaren. Tanken
är i dagsläget att det sker i maj,
samtidigt som information om ett
flertal reservat på fastlandet
släpps. Naturkartan (http://naturkartan.se/) är en besöksguide som informerar om
besökspunkter, anordningar och ger också möjlighet att informera om sådant
som är viktigt att tänka på vid besök. Kontaktpersoner PetraMy Börjesson 010223 12 66 och Klara T Rosenström 010-223 16 05
Gäddungar
I år planeras avelsfiske av saltvattenslekande gäddor i Möjaskärgården.
Kläckning och odling fram till utsättning kommer att göras i samma
fiskodlingsanläggning på Ljusterö och med samma metodik som förra året
eftersom den var lyckosam. Om vi får ihop tillräckligt med befruktad rom så
räknar vi med att kunna producera cirka 20 000 gäddungar som är mellan 5 och
10 cm för utsättning i början av juni. Det finns då möjlighet att genomföra
utsättningar i både Stora Nassa och Gillöga skärgårdar. Samtliga avelsfiskar
kommer att provtas för genetiska analyser. Kontaktperson är Henrik C
Andersson 010-223 12 13.
Preliminärt positivt besked om pengar
Länsstyrelsen har sökt pengar från Havs- och
vattenmyndigheten (HaV) för att bland annat ombilda
naturreservatet Svenska Högarna till ett marint naturreservat
liksom genomföra marina inventeringar kring Lilla Nassa. Vi
har inte fått slutligt besked ännu. Men vi har fått ett
preliminärt besked om att få pengarna och vi har därför
börjat planera inför sommarens insatser. Det som planeras
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inför sommaren 2015 är marinbiologiska fältinventeringar vid Svenska Högarna i
ett stort område som går en bra bit utanför nuvarande reservatets gränser (mest
österut). Både bottnar och fiskar studeras och jämförelser med 2006 års
inventeringar kommer att göras. Vi kommer att diskutera reservatets funktion,
skötsel och utveckling med Skärgårdsstiftelsen och tillsynsmännen Alf och Sara
Anderin. Länk till en webbplats med löpande information skickas ut när projektet
sjösätts. Kontaktperson Ingrid Nordemar 010- 223 14 80
Ny kustfågelinventering
I år startar ett nationellt
projekt där 200
inventeringsrutor á 4
kvadratkilometer har
slumpats ut i landets
skärgårdar. I varje ruta ska
kustfåglarna räknas enligt
en metod som har
utarbetats av Lunds
universitet. Projektet betalas
av Naturvårdsverket och
genomförs i samarbete med länsstyrelserna som rekryterar inventerare. En
fjärdedel av rutorna har lagts ut i Stockholms skärgård. En karta som visar var
rutorna hamnar i vårt område skickas med. Ambitionen är att rutorna årligen ska
inventeras i maj, men 2015 är ett uppstartsår. Kontaktperson Mats Thuresson
010-223 16 02
Magdalena Bosson besöker Svenska Högarna
Den första september kommer Länsöverdirektör Magdalena Bosson att besöka
Svenska Högarna för att se länets östligaste punkt och lära sig mer om
förutsättningar för människor och djur i ytterskärgården.
Välkomna till höstmöte 2015!
Årets höstmöte är planerat till kvällen den 19 november, lokal meddelas senare.
Länsstyrelsen flyttar i vinter till Regeringsgatan 66. Förslag till temaföreläsning
tas tacksamt emot!
BSPA (Baltic Sea Protected Area) har bytt namn till HELCOM MPA
(Helsingsforskommitténs Marine Protected Area) men verksamheten kör på som
vanligt och Klara T Rosenström 010-223 16 05 fortsätter som koordinator.
Nu i april går Elin på föräldraledighet och önskar er alla en trevlig
sommar!

Vårhälsningar från Klara och Elin

