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FÖR EN LEVANDE SKÄRGÅRDSNATUR

Vi skapar skydd under ytan!
Här i viken pågår sedan juni 2020 ett spännande test med att minska
ankringsskador på växtklädd botten. Dykare har sett tecken på att ålgräset,
som är en viktig art på mjuka bottnar, tagit skada och minskat i bestånden.
Upprepad ankring på samma ställe har gjort skada på botten och risken
när växterna står glest i de annars sammanhängande växtmattorna är att
det blir allt sämre återväxt. När botten blir bar och inte binds av växternas
rottrådar, grumlar det lätt och nya plantor får inte fäste.

Vårt mål – en friskare botten
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I Östermarsfladen finns nu 25 bojar sponsrade av Apotea och
Happy Yachting som besökare med båt kan nyttja. Av dessa är
20 st placerade som akterbojar där man även gör fast i land, de
fem andra bojarna är svajbojar. Bojarna har placerats i det
område där vegetationen har bästa förutsättningar att växa. Just
här önskar vi att ingen ankrar. I övriga delar av Östermarsfladen
går det bra att ankra som vanligt. Med hjälp av dykare och
forskare följer Skärgårdsstiftelsen under en femårsperiod upp
testet för att se om fasta bojar skonar botten. Har vi tur breder
vegetationen ut sig igen och en friskare botten återskapas. Men
det är inte alltid som ankare gör skada på bottnar. I mitten av
fladen, som även är den djupaste delen, finns ingen vegetation
alls. Här är för djupt och mörkt för att växterna ska trivas. De
känsligaste områdena för ankring är oftast de grunda vikarna.
Du är välkommen att ankra i våra områden – men tänk på att
vara extra försiktig (av flera skäl) där det är som grundast.

AVGIFTSFRIA BOJAR ÄR INTE GRATIS
Skärgårdsstiftelsen tar ingen avgift av dig som nyttjar bojarna. Däremot hoppas
vi att du vill ge en gåva till projektet och för att vi ska kunna jobba vidare med
viktiga undervattensfrågor. Vi vill göra fler konkreta åtgärder för miljön under
ytan samt utföra underhåll och årliga kontroller av bojarna.
Var med och bidra till fler åtgärder för livet under ytan!

Swisha till 123 373 01 81. Tack för din gåva!

Som vattenägare i skyddad natur vill vi hitta hållbara, konkreta, ekonomiskt försvarbara sätt att minska övergödning och även
gynna biologisk mångfald. Med medel från Världsnaturfonden WWF och Apotea startades projektet Skydd under ytan.
Tillsammans vill vi öka medvetenheten kring Östersjöns utmaningar. Läs mer på skärgårdsstiftelsen.se/skydd-under-ytan
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