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RESTAURERING AV LEKPLATSER
ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND R.F
17.10.2018

VARFÖR BEHÖVS EN PLAN?
• NÄR MAN PLANERAR ATT RESTAURERA ETT LEKOMRÅDE BEHÖVS EN PLAN FÖR ATT DELS:

- BERÄTTA FÖR BERÖRDA PARTER (TYP MARK-, VATTENÄGARE SAMT INFORMERA BERÖRDA
MYNDIGHETER OCH INSTANSER OM VAD OCH VAR)
- FUNGERA SOM GRUND FÖR ANSÖKAN AV EVENTUELLA TILLSTÅND SAMT FINANSIERING
- OCH ATT FUNGERA SOM EN ARBETSBESKRIVNING OCH UPPFÖLJNING AV PROJEKTET
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VAD KAN EN PLAN INNEHÅLLA?
Innehåll
1. Inledning
1.1. Tidigare åtgärder
1.2. Syfte
1.3 Vattenkvalitet
1.4. Bottenmaterial och växtlighet
1.5. Fiskfauna
1.6. Fåglar
2. Plan för restaureringen
2.1. Teknik och genomförande
2.2. Uppföljning
2.3. Miljöskydd
2.4. Skötsel
3. Litteratur

Inledning
Kort beskrivning av planens ändamål
- Vad man vill åstadkomma och vem den riktar sig till
Tidigare åtgärder
- Beskriv vad som gjorts om det gjorts och vem gjort
Syftet med planen
- Vad vill man åstadkomma
Vattenkvalitet/miljöpåverkningar
- Kontrollera vattenkvalitet och intilliggande områdens ev. miljöbelastning
Bottenmaterial och växtlighet
- Undersök bottenbeskaffenheten och vilka växter som finns inom planeringsområdet
Fiskfauna
- Undersök vilka fiskarter som finns och har funnits
Fåglar
- Ta reda på om det finns fågelrika områden i närheten som kan påverka fiskbeståndet.
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Plan för restaurering
- Själva planen skall beskriva hur man skall genomföra restaureringen
och vilka eventuella samarbetspartners som finns
Teknik och genomförande
- Här kan man berätta om vad man skall göra och hur man skall göra
och vad man förväntar sig av genomförandet
Uppföljning
- Det är bra om man kan göra en uppföljning om hur projektet har
lyckats
Miljöskydd
- Ta reda på vilka eventuella skydd som kan inverka
Skötsel
- Hur skall området skötas och av vem efter att projektet genomförts
Litteratur
- Kolla om utredningar och inventeringar som gjorts och skall göras

Ekonomi och Budget
Innan man påbörjar en restaurering kan det vara skäl att göra en grov uppskattning om vad
allt kommer att kosta.
Undersök också varifrån medel kan sökas.
Kom ihåg att det är viktigt att få ordentliga offerter.
Kom ihåg att föra ”talkobok” på arbetstimmar som görs på talko, speciellt viktig om statligt bidrag
ansöks.
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