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Föreningens eller organisationens namn

Naturtskyddsföreningen i Österåker

Organisationsnummer

812000-4356

Kontaktperson

Förnamn

Philip

Efternamn

Shaw

E-post

osteraker@naturskydsforeningen.se

Telefon

+46733028827

Uppfyller föreningen/organisationen uppfyller de grundläggande skall-kraven

Verkar enligt demokratiska principer

Är icke vinstdrivande

Är politiskt och religiöst oberoende

Bedriver verksamhet i Österåker

Huvudsakliga uppgift är inte att tillvarata medlemmarnas privatekonomiska intressen

Uppfyller aktiviteten/åtgärden/satsningen som vi söker bidrag för de grundläggande
kraven?

Genomförs i Österåker

Ryms inte inom befintlig finansiering

Syftar inte till att verksamheten ska uppfylla gällande lagstiftning eller tillstånd

Avser inte åtgärd som är en investering i energieffektiv utrustning

Är inte en del av föreningens ordinarie verksamhet (miljöbidrag går till specifika aktiviteter inom
verksamheten som syftar till förbättrad miljö och är inte avsedd att vara ett allmänt föreningsstöd)

Jag har tagit del av riktlinjer för återrapportering
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Ja, föreningen kommer att redovisa kvitton för utlägg i samband med de åtgärder/aktiviteter/satsningar som
bidraget avser

Beskriv vad ni söker bidrag för och vad ni vill uppnå (syfte och mål)

Syftet är att försäkra framtiden för en del av den biologiska mångfalden i Svinninge: fridlysta  paddor när de
migrerar. Målet är att skapa en strukturerad grupp människor som kan jobba tillsammans för att nå syftet. Vi
hoppas att projektet också ska höja medvetenheten om den lokala naturen bland Svinningeborna, särskilt
ungdomarna.

Paddor föredrar djupare vatten för sin fortplantning än till exempel grodor. Därför migrerar paddorna varje mars
-april från stora delar av området Svinninge-Hästängsudd över Hästängsuddsvägen till sjön Boda träsk, via
detaljplanområden Boda 2 och Boda Gård 2 (gula sträckan på den bifogade kartan). På den delen av
vägsträckan finns ingen groddjurtunnel, enligt KS beslut 30 januari 2017.
Det är vanligt överallt att det blir 3-5 gånger så många hanar som honor vid fortplantningsställen, och därför är
det extra viktigt att rädda de stora (långsamma) honorna.
Migrationen är intensivast en eller två timmar efter solnedgången, och under den tiden är trafiken också
intensiv. Paddorna går långsamt och en stor andel blir överkörda och trafikdödade. De som lyckas komma över
måste hitta ett sätt att komma upp på de höga kantstenarna, vilket innebär att de går längs vägen eller
återvänder och utsätter sig för fara igen. De dödade paddorna syns på kvällen, men innan kl. 6 på morgonen
har kråkfåglarna ätit upp kadavren. Alltså är både migrationen och dödandet helt okänt för många
Svinningebor.
Paddorna förflyttar sig när det är varmt och blött, och syns inte om det är kallt och torrt. Den bifogade Figur 1
visar hur antalet paddorna per kväll varierar.
I avsaknad av barriärer och tunnlar är populationens överlevnad beroende av medborgarinitiativ.  Några
medlemmar av Naturskyddsföreningen och Karsvretagruppen brukar övervaka migrationen. Vi går ut varje
kväll, kontrollerar om paddorna är på vägen, och i så fall bärs de över till sjön. Figur 2 visar att vi 2020 och
2021 bar över 2-3 tusen paddor varav många skulle ha blivit överkörda utan vår insats. Ändå dog många, ofta
påkörda inför våra ögon.
Åren 2020 och 2021 har ett fåtal personer frivilligt utfört övervakningen och informellt hållit kontakt med
varandra. De är förstås inte alltid tillgängliga, och vi vet redan nu till exempel att en nyckelperson inte är
hemma under nästa års migrationsperiod. Den här ansökan har till mål att skapa en struktur som möjliggör att
övervakningen och ”räddningen” inte är beroende av individuella insatser, men bärs kollektivt av boende i
området. En modell finns i aktionen Rädda Långsjöns Grodor (se bifogad fil).

Motivera förslaget och beskriv hur det bidrar till Agenda 2030 enligt årets riktlinjer:

Förslaget bidrar till att hålla en stor population av skyddade groddjur vid liv. Paddor är en viktig del av områdets
ekosystem och därmed av den lokala biologiska mångfalden. På det sättet bidrar det till uppfyllelse av Delmål
15.5  (Skydda den biologisk mångfalden och naturliga livsmiljöer: Vidta omedelbara och betydande åtgärder för
att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och senast 2020 skydda
och förebygga utrotning av hotade arter).   Som bekant, bidrar bibehållen biologisk mångfald till lindring av
klimatförändringen och projektet är därför också i linje med delmål 13.  Vi räknar ”räddade” paddor och kan visa
att antalet är väldigt stort, tre gånger så många som Rädda Långsjöns Grodor rapporterar; anekdotiskt verkar
det som om populationen av paddor på tomter i Hästängsudd börjar återhämta sig mot de nivåer som var
vanliga för tio år sedan, innan utbyggnaden av Hästängsuddsvägen. Aktiviteten är därför bevisligen effektiv.

Beskriv aktiviteterna/åtgärden/satsningen samt när ni planerar genomföra dem
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I december 2021 tar Naturskyddsföreningens representant kontakt med de som har varit aktiva i ”räddningen”
och vi planerar.
I januari 2022 ska vi skriva och trycka en broschyr som vi lägger i alla områdets brevlådor. Modell och råd
hämtas från  aktionen Rädda Långsjöns Grodor (bifogad). Trots Facebook och lokaltidningen finns det många
boende som inte känner till problematiken. Broschyren ska beskriva paddvandringen och dess vikt, bjuda in till
ett möte i februari, och försöka rekrytera frivilliga. Incitament kommer att erbjudas till ungdomar, då det är
särskilt viktigt att de blir medvetna om den lokala naturen.

Februari: hålla möten, rekrytera hjälpare och samordnare (frivilliga eller ungdomar mot en mindre betalning),
och förbereda bemanningsschemat. Upprätta ett system för registrering av rapport från hjälparna. Rapporterna
ska innehålla datum, totalt antal ’räddade’ paddor, antal fullvuxna honor, eventuella andra groddjur såsom
salamandrar. Siffrorna är förstås ungefärliga, men genom att samla siffror från varje rapportör och datum får
man ett resultat i rätt storleksordning (jfr siffror för 2020 och 2021 i Figur 1+2).
Den 20 mars: övervakningen, flyttandet, och rapporteringen börjar. Det är fyra dagar innan början av den
storskaliga migrationen 2021. Då infaller mörkret och vandringen sammanfaller med den mest intensiva
trafiken.
Den 4 maj : övervakningen m.m. slutar. Dels sker migrationen så pass sent på kvällen att faran från trafiken är
mindre, dels har vandringen från sjön tillbaka till tomter och skogen börjat, så att det inte är självklart åt vilket
håll paddorna vill.
Maj: Betalning av incitament à 200kr per kväll för max fem kvällar (gränsen på 999kr per person kommer inte
att överskridas, så att ingen arbetsgivarutgift måste betalas). Rapportering av utbetalningen till
Skattemyndigheten. Utvärdering, redovisning, eventuell återbetalning av oanvänt medel. Resultatet publiceras i
lokala medier.
Juni-juli: småpaddor i tusental vandrar över vägen från sjön till skogen/tomterna. Räddningsaktioner är svårare
och ingår inte i det aktuella projektet, även om vi försöker. Vilja till att försöka, däremot, är ett mått på
engagemang
September: enkät om upplevd paddtäthet på tomterna i området.

Redovisa kostnaderna för aktiviteterna/åtgärden/satsningen ni söker bidrag för samt hur
pengarna ska användas

Eventuella incitament till ungdomar 999x 7 = 8991
Tryck av broschyrer: 4000
Reflexvästar för dem som inte har (10 à 50):500
Mötet (förtäring, eventuella resekostnader): 500
Naturskyddsföreningens bankkostnader (975/4):240
Totalt: 14231

Beskriv hur ni planerar att utvärdera hur aktiviteterna/åtgärden/satsningen bidrog till syfte
och mål

1.	Antal engagerade vuxna och ungdomar. Baserat på 2021s siffror kan vi hoppas på mer än 20 vuxna och via
incitament hoppas vi dra in 10 ungdomar.
2.	Fortsätt engagemang i gruppen som siktar mot nästa år och småpaddors vandring.
3.	Resultat av en enkät om upplevd ökning/minskning av paddtätheten på tomterna i området sedan 2019.
4.	Antal ’räddade’ paddor, särskilt fullvuxna honor. Om vi kommer i närhet av 2021s siffror ska vi vara väldigt
nöjda.

Har ni sökt eller fått ytterligare medel för aktiviteterna/åtgärden/satsningen ni söker för
nu?

Ja

Nej
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Samtycke

2021-09-15 15.42

Klicka här för att samtycka till att dina personuppgifter behandlas. För att kunna hantera din ansökan behöver vi
behandla de uppgifter om dig som du har lämnat i formuläret. Vi kommer att spara dem som längst till och med
den 31 december 2022. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om vi inte skulle bli skyldiga att göra
det enligt lag.

Personuppgifter som behandlas i detta formulär är namn och dina kontaktuppgifter. Personuppgiftsansvarig är
Kommunstyrelsen i Österåkers kommun, kommunstyrelsen@osteraker.se. Kontakta oss om du vill ha ut
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, radering, begränsning av
behandlingen eller för att göra invändningar. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@osteraker.se.
Du har möjlighet att lämna klagomål på vår behandling av dina personuppgifter. Det gör du genom att kontakta
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.


