Likstammens Miljövänner
Rapport från medlemsmöte den 23 januari 2021, sammanfattad av Olof.
Närmare 20 medlemmar deltog i föreningens möte som skedde digitalt. Med Cilla Kullbergs
hjälp kopplades vi alla samman utan större problem och mötet kunde börja. Första punkten
på dagordningen var:
1. Redovisning av föreningens restaureringsprojekt för Vedaån. Sven Jakobsson som är
en av föreningens två experter på restaurering av vattendrag redogjorde i korthet för
arbetet med planeringen av projektet. En komplett redovisning finns på föreningens
hemsida. Sven meddelade att planeringen tyvärr mött motstånd från några
markägare i slutfasen och att det därför inte varit möjligt att skicka in den planerade
projektansökan till Länsstyrelsen i slutet av januari 2021. Föreningen har för avsikt att
fortsätta med försöken att få samtliga markägare med på planerna och vi kommer att
arbeta med detta under 2021. Andra punkten på dagordningen var:
2. Redovisning av föreningens arbete med att utreda vilka miljögifter som eventuellt
finns i omlopp i sjön och specifikt vilka som förekommer i abborrar från Likstammen.
Arbetet har samordnats av ordförande Olof Lindén. Olof meddelade att en detaljerad
rapport från projektet finns på föreningens hemsida. I sammanfattning visade
analyserna att de flesta undersökta parametrarna (metaller och några organiska
ämnen) var låga eller under detektionsgränsen. Kvicksilverhalterna i abborrarna kan
tyda på att halterna i större (äldre) predatorer typ gädda och abborre kan vara höga
och kanske över Livsmedelsverkets gränsvärde. Därför kan det var motiverat att
speciellt undersöka stora gäddor och abborrar. Sven påpekade att förekomsten av
bly kan vara värd att undersöka ytterligare med tanke på att jägarna under en följd av
år hade en skjutbana intill sjön och att många skott lossats ut över sjön på denna
plats. Dessutom kom en fråga kring halterna koppar som ligger på övre gränsen för
vad som är normalt i sjöar o södra och mellersta Sverige. En annan fråga rör hur höga
halterna av miljögifter kan tänkas vara i kräftor. Olof lovade att återkomma om detta.
Punkt tre på dagordningen:
3. Föreningens hemsida, en redovisning av Robin Pettersson. Robin visade deltagarna
hur man navigerar på hemsidan. Var finns informationen om observationer av fåglar
och andra djur och naturfenomen, var finns redovisningar från styrelsemöten,
årsmöten, sammankomster, exkursioner etc. Han visade speciellt på kartfunktionen
och hur man där kan se var speciellt värdefulla områden kring sjön finns och vilka
miljövärden som dessa områden har.
Diskussionen efter redovisningarna var livlig och intressant. Flera uppslag till nya aktiviteter
framfördes, bland annat på temat mountain-biking runt Likstammen. Dessutom förslag till
eventuell restaurering av vattendrag vid Dalsjö i norr.
Nya medlemmar presenterade sig på att föredömligt sätt: Victor Hedvall och familjen Rawet
som nyligen förvärvat Mellanvik. Till er speciellt: Välkomna till Likstammen, och till vår
förening.
Ordförande påminde slutligen om att alla som är intresserade av viltspårning ska se upp. Om
det finns spårsnö nästa lördag (dvs den 30 januari) planerar vi viltspårning under ledning av

Alf Lettesjö. Om det finns snö annonserar styrelsen exkursionen på fredagen den 29 direkt
via mail samt på hemsidan med tid och plats. Vi hoppas det funkar och att vi får se spår av
både varg och lo.

