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Vatten & Fisk

2012. lngen
tJnder augusti månad då vattenproverna tas var det lika syrefattigt vid bottnarna 2009 som
förbättring utan snarare försämring. Först på lång sikt kan åtgärder ge utslag.
problemen än att bara lindra symptomen'
Föreningen har långsiktiga ambitioner och vill hellre komma åt källan till
salthalt, väldigt viktiga för att faktisK
och
syre
fosfor,
kväve,
Därför är kontinuerliga ,ätninga av vattnets surhet,
rätt
åtgärder'
in
belägga negativa trender och kunna sätta
Till vår hjälp har varit
Resultaten vi får fram behöver tolkas och åtgärdsplaner bedömas fackmannamässigt.
gedigen erfarenhet av liknande miljöprojekt.
Naturvatten i Roslasen AB med marinbiologän UH Lindqvist som har

Fisketillsyn
Gädda, Abborre och Gös'
Vikarna runt mittersta Ljusterö är särskilt viktiga lek- och födsloplatser för
sätt och har
att redskapsfiske i dössa känsliga vikar sker på ett ordnat och ansvarsfullt

Föreningen vill verka för
utgiven ackreditering till Björn Söderstedt,
därför bekostat en utbildning i sporitisfetillsyn och av Länsstyrelsen
sedan -80 talet och alltså fått en
i
Marumiområdet
Rsråriuppsyningsman
varit
föreningens ordforanoe. Bjo-rn näi
ifiskerättsfrågor och även att
bistå
kunna
bäräpätåring i galandäiegeirerr. I möjligasiå mån iommerpåBjörn att 08-542 419 15, 070'276 05 94 eller 08nummer
nås
Björn
vara syntig i vikarna to, åit upävsä och xonirottera.
651 OÖ Ag. fisf är en indikator för bra vattenmiljö'

MedlemskaP i föreninqen
stödjer du vår sak och månar om närmiljön' Vi vet att det
Som medlem i Ljusterö Vatten- och Fiskevårdsförening
går med i Ljusterö vatten- och Fiskevårdsfinns många som vill hjälpa till. Genom att du som enskild medlem
fortsätta årliga vattenprover och skapa bättre
förening med årsavgiften 100 kronor per person, klarar vi att
att förbättra vattenmiljön. som företag eller
strävan
vår
till
bidrar
du
och
statistik och uppföljning. Vi får argument
med årsavgift om 1-5 andelar ä '1000 kr'
förening kan man stödja Ljustero Vatten- och FiskevårdsfÖrening

plusgirokonto 48 11 22-0. Skicka sedan dina kompletterande adressuppgifter med e-post till
medlem@ljusterokanal.se eller med vanlig post till:
Solveig Björkman
Jockemsvägen 10
184 95 Ljusterö

Hemsidan
www.liusterokanal'se
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