Motion 1 av Bengt-Ove Hammarberg, medlem 518
Förbud mot förbränningsmotordrivna båtar
Bengt-Ove föreslår att föreningen skulle gå i spetsen för att införa ett förbud mot förbränningsdrivna
båtar i Drevviken och Långsjön för att på så sätt förbättra miljön.

Styrelsens yttrande över motion nr 1
Styrelsen ser i dagsläget ingen möjlighet att driva frågan då förslaget skulle inskränka medlemmars
möjlighet att förflytta sig i hela sjösystemet.
Däremot har styrelsen försökt nå fram till Länsstyrelsen för att påtala problemen med för stora
motorer och hastighetsöverträdelser.
Styrelsen rekommenderar att motion nr 1 avslås

Motion 2 av Bengt-Ove Hammarberg, medlem 518
Undersök möjligheterna att fiska bort en större mängd vitfisk ur Drevviken
Undersök möjligheterna att fiska bort en större mängd vitfisk ur Drevviken. Detta är ingen lätt sak,
men jag föreslår att man undersöker om möjligheten finns. Det vore ju tråkigt om Drevviken går
samma öde till mötes som Ringsjöarna innan vi agerar.
Vad jag förstår finns det belägg för ett samband mellan stark tillväxt av vitfisk och stark tillväxt av
brun- och grönalger vilket kan försämra vattenkvalitén i en näringsrik slättsjö extremt om man har
otur. Fisket i Drevviken idag är ju i stort sett bara inriktat på gädda, gös och aborre.

Styrelsens yttrande över motion nr 2
Styrelsen har under de två senaste åren undersökt möjligheten till att starta ett vitfiskesreduktionsprogram. Styrelsen har tillsatt en vattenvårdsgrupp som utrett frågan. Samtliga berörda
kommuners partier i kommunfullmäktige har kontaktats för att undersöka hur dessa ställer sig till
denna fråga. Vattenvårdsgruppen har träffat några partier som responderat och genomfört dialog.
Vattenvårdsgruppen har regelbundet genomfört möten med Stockholms stad som är det
sammanhållande organ för Drevvikens vattenvård. Vid dessa möten så har det framkommit att
vitfiskes-reduktion för närvarande inte är en planerad åtgärd. Styrelsen avser fortsätta att bevaka
kommunernas planering i frågan. Således anser styrelsen att motion nr 2 redan är genomförd.
Styrelsen rekommenderar att motion nr 2 avslås, då verksamheten redan är utförd

