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Rapport från mötet på Länsstyrelsen – Nassa - St Högarna 
 
Ca 20 deltagare från St o Lilla Nassa, Ormskär, Gillöga, Högarna samt Skärgårdsstiftelsen, 
Länsstyrelsen. 
 
Föreläsning från Naturvårdsverket(NVV) om Mårdhundens utbredning samt nya minkfällor. Risken 
för oss är att den kommer in från Åland där den finns i stor omfattning. Tydligast tecken är(mycket) 
stora högar med spillning. Misstanke om förekomst ska rapporteras till NVV. 
Ny minkfälla utvecklad på Nya Zeeland. Principen är en inbyggd bultpistol med doftpatron som lockar 
minken. Fördelen är att fällan inte behöver vittjas utan minken faller ner på marken och tas om hand 
av kadaverätande djur o fåglar. Fällan ska testas på Koster. Den är billigare än dagens fällor. Mer info 
kommer efter testning. 
 
Rapporter : 
L Nassa/Björkskär – lite fågel o fisk. Mkt säl o mink. Låg beläggning av fritidsbåtar. 
Gillöga – dålig uppslutning på medlemsmöte. Mkt skarv o häger samt örn o svärta. 
Mkt kanotister – skrämmer bort häckande fågel. Lite mink. 
Till skillnad från St Nassa har man inga fågelskyddsområden. (Varför?) 
Ejder på väg ner. Besökstryck på väg ner. 
St Nassa – korp o kråka ökar. Mkt vattenskotrar och nedskräpning. Låg respekt för 
hastighetsbegränsningen. Mkt lite fisk i skärgården. 
Högarna – Ejdern på väg ner annars rikt fågelliv och mycket fisk av alla vanliga sorter. Lite skarv. 
Mycket säl och örn. Färre besökare än vanligt.. 
 
Länsstyrelsens aktiviteter under 2012 : 
Genomförandeplanen, uppdaterad och utskickad. 
Artikel i Båtliv 3/2012. 
Sökt pengar från den nya Havs- o vattenmyndigheten. 
Projekt för utveckling av fyrväktarens trädgårdsland på Högarna pågår. 
Sökt medel för fiskrestaureringsprojekt med syfte att påverka övergödningen. Idé att plantera in 
gädda för att påverka näringskedjan. 3Mkr är sökt från Baltic 2020 men det har inte beviljats.  
Skötselplan St Nassa är reviderad – länk kommer att skickas ut. 
 
Chefen för miljöplaneringsenheten påpekade vikten av att SIKO gör sin röst hörd i dessa 
sammanhang då vår röst väger tungt hos beslutsfattarna. 
Jag påpekade vikten av att ha en uppdaterad hotbild för att kunna se trender i området och för att 
kunna agera långsiktigt. 
 
Vid pennan och på mötet//Rickard Gille 
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