Strand- och Stennässjöns Väl (SSV)

Mål och handlingsplan för 2018
Vår målsättning är att bevara och utveckla Strandsjön och Stennässjön som friska och levande sjöar
till glädje för kringboende och besökare. Vi vill skapa förutsättningar för ett rikt och varierat fågelliv,
goda fiskemöjligheter och tillgång till bad och utfärder med båt. Öppna och vindkrusade
vattenspeglar är ett värdefullt inslag i landskapsmiljön.

Hotbilder i Strandsjön



Områdena med tät vass breder ut sig år från år!
För mycket näckrosor vid bryggor och andra grunda områden!

Hotbilder i Stennässjön




Områdena med tät vass breder ut sig år från år!
För mycket näckrosor vid bryggor!
Ytväxter täcker nästan hela vattenytan under sensommaren!

Åtgärder för att dämpa hoten:
1. Stoppa tillväxten av täta vassområden

Längs stränderna finns många områden med tät vass som successivt breder ut sig mot öppet vatten.
In mot stranden har det bildats en tjock rotfilt där även träd och buskar slagit rot. Vassen i
ytterkanten som står i vatten bör bekämpas för att stoppa tillväxten. Om den vassen slås och bränns
under vintern, kan vi på vår och sommar slå årsvassen under vattenytan med klippbåten. Om vi
upprepar klippningen under vattenytan under några år utarmas rotsystemet och fortsatt tillväxt
stoppas.
Söder om Strandsjöbadet har vi under 2017 bekämpat ett ca 2 000 m2 stort område med vass i
vattnet. Under 2018 och 2019 ska nyuppkommen vass slås för att bevara området vassfritt.

2. Ta bort näckrosor vid badplatser och båtbryggor.

Näckrosor är ett naturligt och vackert inslag i en levande sjö. Men om bestånden blir så täta att det
blir svårt att ro och att badandet störs, bör näckrosorna tas bort. Med klippbåten kan växterna kapas
nära botten, och med två till tre klippningar per säsong hålls växtligheten nere. De klippta växterna
ska i normala fall samlas upp och deponeras på land. Att permanent få bort näckrosorna från aktuella
områden är mycket svårt, men beståndens täthet kommer att minska efter några år.

3. Vattennivåer.

Strandsjön har ett medeldjup på nästan 2 meter och utloppet är en naturlig å mot Stennässjön som
har en fallhöjd på ca 1 meter. Stennässjön har ett medeldjup på 0,9 meter och vid utloppet finns en
dammanläggning som sköts av ägarna till fastigheten Sågstennäs.
SSV har under tidigare år arbetat för att vårflodsvattnet ska sparas så länge som möjligt för att ge ett
hyfsat vattenstånd under sommaren. Den kraftiga nederbörden under hösten 2017 innebär
frågetecken för den tidigare inriktningen. Från början av oktober – 17 steg vattennivån i Stennässjön
med över en meter. Om sommarnivån varit en halv meter högre skulle denna nederbörd orsakat
olägenheter för ett antal fastighetsägare.

4. Skapa öppna vattenspeglar i Stennässjön.

Stennässjöns vattenyta är 62 ha, ett för stort område att klippa med föreningens klippbåt. Här måste
Skyttstennäs tomtägareförening satsa pengar för att få hjälp av entreprenörer att klippa växterna.
Huvuddelen av arbetet att ta upp klippt material ska göras med frivillig arbetskraft.
Tomtägareföreningen planerar att bygga/köpa in en paddeldriven båt för att underlätta
uppsamlingen av det klippta materialet. Allt talar för att dessa åtgärder måste upprepas varje år.
Styrelsen har beslutat att klippningen under 2018 ska ske runt midsommar, med avsikten att vi ska få
en öppen vattenspegel under större delen av sommaren. Den del av sjön som kommer att klippas
börjar vid badberget vid Aspbolsvägen, fortsätter runt ön och avslutas i höjd med badflotten vid
Tackmossvägen.

5. Regelbundna mätningar av sjövattnens kvalitet.

Provtagning och analys ska göras minst en gång per år. Vattenproverna bör tas på flera ställen i
sjöarna.

Finns ekonomiska och personella resurser för att genomföra planerna?
SSV är en ideell förening som omsätter ca 20 tkr per år, ett belopp som inte räcker särskilt långt när
planerna ska genomföras. Klippningen av vattenväxter i Stennässjön förutsätter ekonomiskt stöd av
Skyttstennäs tomtägareförening, som är den största markägaren runt sjön.
Övriga insatser baseras på frivillig arbetskraft. Välj en strandbit nära din tomt, prata med dina
grannar och bilda en grupp som tar på sig ansvaret för det aktuella området. SSV kan bidra med
kostnadsfria lån av båt med klipputrustning, handkrattor, flytvästar och drivmedel för utrustningen.
Klippbåten kan bokas på föreningens webbplats. Några timmar då och då i goda grannars lag kan bli
ett trivsamt inslag i sommarvistelsen, och tillsammans kan vi göra skillnad för sjöarnas utveckling!

Kontaktperson och adresser




Gå till webbplatsen www.strandstennas.se
Slå en signal till Rune Lönnqvist, 070 – 59 59 58 7
Skriv digitalt till rune.lonnqvist@ekonomikurser.se, eller på papper till Rune
Lönnqvist, Strandsjövägen 18, 744 96 Järlåsa

Glöm inte medlemsavgiften till SSV
Alla har inte möjlighet att delta i det praktiska arbetet med sjöarna, men alla kan bidra
moraliskt och ekonomiskt genom att betala in medlemsavgiften till sjöföreningen:
A. Betala 100 kr till plusgiro 72 69 45-9 eller bankgiro 574-2986. Föreningens
möjligheter att få bidrag ökar med medlemsantalet. Därför är det bra om båda i ett
hushåll går med som medlemmar. Glöm inte att uppge namn och postadress!

Bilaga med utdrag ur planerad presentation vid årsmötet

Ett flygfoto över Stennässjön från juli 2017 innan årets klippning. Den högra delen av sjön har
inte klippts under de senaste åren. Om vi slutar klippa kommer hela sjön att bli igenväxt.
Några realistiska alternativ till årlig klippning finns inte!
Markägare till sjöytan:
1. Sunnansjö
2. Strand
3. Friberga
4. Balsbo Norrbo
5. Skyttstennäs tomtägareförening
Klippbåten har använts ca 100 timmar i
Strandsjön:
A. (Se nedan)
B. Klippning vid badplatsen
C. Klippning runt bryggor
D. Klippning av vasskanaler
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Bokstaven A i kartan ovan:
Det markerade området var tidigare fyllt
med två meter hög vass.
Vintern 16/17 klipptes och brändes
fjolårsvassen.
Under våren och sommaren klipptes de nya
vasskotten under vattenytan. Klippningarna
gjordes vid fyra tillfällen, och kommer att
upprepas kommande somrar.

