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1) Godkännande av dagordning  

 

Dagordningen godkändes.  

 

 

2) Val av justeringsman  

 

Anna Lasses utsågs att justera dagens minnesanteckningar.  

 

 

3) Föregående minnesanteckningar  

 

Frågan om minnesanteckningar ska göras enligt ett rullande schema skulle ha behandlats i styrgruppen 

men skjuts fram till när nytt avtal ska tecknas. Styrgruppen beslutar att minnesanteckningar och 

verksamhetsplan, eventuellt i förkortad version, ska läggas ut på hemsidan. 

 

4) Aktuellt om årets aktiviteter i VP 

 

Karin gick igenom status på aktiviteter i verksamhetsplanen, bifogas till minnesanteckningarna. 

Aktuellt är att standardiserat nätprovfiske kommer att utföras via Calluna. Ett fyrtiotal nät läggs ut på 

samma ställen som provfiskena 2005 och 2010. Man analyserar bl.a. artsammansättning, reproduktion 

och mängden fisk.  

 



Vad avser kartläggningen av utlopp kommer denna att behöva kompletteras med material från Solna, 

Sundbyberg och Stockholm vilket kommer att göras under nästa år då detta inte ligger inom årets 

budget. Länk till kartläggningen som den ser ut idag bifogas minnesanteckningarna. 

 

Med anledning av försöken i Björnöfjärden med aluminiumbindning av fosfor i bottensediment i 

bräckt havsvik uppkom frågan om vi behöver titta på kostnader för detta i Edsviken. Fred berättade att 

man börjar med att titta på vilka typer av fosforbindningar man har med hjälp av sedimentproppar, 

därefter kan man göra beräkningar. Detta kan dock bli aktuellt först då man åtgärdat tillflödena av 

näringsämnen, annars blir resultaten övergående. 

 

Anna Lind berättade om lekfiskinventeringen i Nora träsk i april. Tidigare fanns flera vandringshinder 

i form av dämmen i bäcken från Nora träsk till Edsviken vilket hindrade fisk från Edsviken att simma 

upp till Nora träsk som utgör lämpliga lekområden för bland annat gädda, mört och abborre.  

Under 2012 och 2013 revs dammarna i vattendraget av Danderyds kommun och Sportfiskarna vilket 

gjorde fiskvandring möjligt i systemet. Provfisket presenteras i rapport som ligger på edsviken.se   

Tillställningen var mycket uppskattad av besökare som bl.a. fick möjlighet att klappa en gädda. 

 

Solna stad genomförde i april med hjälp av Sportfiskarna en inventering av lekvandrande fisk vid den 

nyanlagda faunapassagen i Igelbäcken, vid Ulriksdals slott. Faunapassagen färdigställdes i april 2014 

och det är första gången en undersökning av vilka fiskarter som kan passera genom den görs, från 

Edsviken upp i Igelbäcken. Inventeringen gjordes genom provfiske med ryssja där de fiskarter som 

passerar upp genom faunapassagen registreras. Fiskarna artbestämdes och släpptes sedan tillbaka i 

bäcken. Syftet med inventeringen är att undersöka vilka fiskarter som passerar upp i bäcken och 

därmed få en uppfattning om faunapassagens funktion. Rapport kommer i dagarna och läggs ut på 

hemsidan. 

5) Ekonomi 

 

Ekonomiska läget gicks igenom i samband med verksamhetsplanen, bifogas minnesanteckningarna. 

 

 

6) Övrigt aktuellt från kommunerna 

 

Danderyd flaggar för Hamnens dag den 30 maj då bl.a. Britt Eklund från SU kommer att demonstrera 

XRF-utrustning (skannar båtbottnar för att upptäcka tungmetaller i bottenfärger). Fråga om 

båtbottentvätten är utnyttjad till sin fulla kapacitet då Vattenmyndigheten föreslagit fler i Edsviken. 

Enligt Marina läroverket utnyttjas inte tvätten fullt ut, det behövs informationsinsatser för att få 

båtägare att ändra beteende. På webbsidan: 

http://skargardsstiftelsen.se/om-stiftelsen/projekt/havstulpanprojektet/ finns information hur man 

anmäler sig till SMS-tjänst när det är dags att rengöra båtbotten för att undvika havstulpaner. 

 

7) Övriga frågor 

 

Stockholms läns landsting (SLL) vill ha Edsviken vattensamverkans syn på att leda tunnelvatten via 

Järva dagvattentunnel till Edsviken i driftsskedet av tunnelbanan mellan Akalla-Barkarby. SLL har 

träffat redan Stockholm Vatten och Järfälla. Synpunkter från arbetsgruppen har inhämtats via 

mejlutskick och ytterligare synpunkter skickas till Karin Hermansson som samlar synpunkterna under 

egen rubrik (Edsviken Vattensamverkan) i ett kommande skriftligt yttrande från Sollentuna. Mer 

information om projektet: http://www.sll.se/tbanabarkarby/ 

Sollentuna kommer att träffa SLL den 12 juni för information om projektet.   

 

 

Stefan Lundberg meddelar att man kommer att utföra provfiske på Igelbäckens dag som alltid infaller 

den sista söndagen i augusti varje år, 30 augusti 11-16 vid Igelbäcken i Ulriksdal. 

http://skargardsstiftelsen.se/om-stiftelsen/projekt/havstulpanprojektet/
http://www.sll.se/tbanabarkarby/


 

Fred tipsar om att kommunernas badvattenprover läggs ut på 

http://badplatsen.folkhalsomyndigheten.se där vattenkvaliteten (bakterier, alger mm) redovisas. 

8) Nästa möte 

 

Nästa möte bestämdes till torsdag 3 december 9-11, därefter jullunch. Plats för mötet bestäms senare. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

_________________    _________________  

Carina Knorpp, ordförande    Anna Lasses, justerare  

 

 

 

_________________  

Karin Hermansson, mötessekreterare  

 

 

 

Bilagor: 

Verksamhetsplan, lägesrapport till maj 2015 

Länk till utloppskartläggning, Edsviken (obs! Ej komplett, arbetsmaterial) 

Broschyr, Hållbar dagvattenhantering 

http://badplatsen.folkhalsomyndigheten.se/

