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Sammanställt av Sten Wikström 29 november 2020.  
Innehållet i denna skrift får användas och spridas av Länsstyrelsen och andra aktörer. 

 
 
 
 



Kort beskrivning av aktuellt LOVA-projekt: 
 
Vitviken i Gothem och Boge är ofta starkt förorenad av släke i varierande mängder. Det finns 
flera projekt längs viken för att rensa stranden från släke med stort innehåll av kväve och 
fosfor. “Vår strand” sydöst om Åminne fritid har inte varit föremål för vattenvårdsåtgärd före 
2018 förutom att familjen Hallgren vid Åminne Fritid haft vänligheten att rensa in på “vår 
strand”.  Åminne fritid, Vitvikens förening och några fastighetsägare norrut har skött sina 
stränder exemplariskt sedan ett antal år medan vi söder om Hallgrens har haft stora problem 
med släke och katastrofalt dålig vattenkvalitet. 
  
Under sommaren 2017 var klagomålen stora med släke, döda sälar och annat. Vår förening 
fick mycket kritik för att ingen vill bry sig om stranden. Vår förening gjorde då en 
strandrensning på försök på egen bekostnad och resultatet blev mycket bra till allas 
belåtenhet. 
  
Sedan lång tid tillbaka har stränderna varit uttagna för släketäkt som växtnäring till 
jordbruket. Det har varit en värdefull rättighet att kunna hämta släke på stranden. Dagens 
moderna jordbruk har löst växtnäringsförsörjningen på andra sätt varför släketäkt har 
upphört även på stranden i anslutning till vår samfällighetsförening. Med andra ord har det 
varit både normalt och legalt att med fordon samla ihop släken och föra bort den från 
vattenlinjen.  
  
Sedan några år har samhället engagerat sig i dessa vattenföroreningar och det har funnits 
möjlighet att söka s k LOVA-bidrag för strandskötsel. LOVA-bidragen finansieras av Havs och 
Vattenmyndigheten. Dessa administreras nu av Länsstyrelsen i Gotlands län. Bidraget 
innebär att en lokal intresseförening utför och delvis bekostar rensningsarbetet medan 
statliga medel tillförs genom Länsstyrelsen för resterande del.  Våra vänner på norra sidan 
om Åmynningen finansierar denna typ av strandrensning med LOVA-bidrag.  
  
Medebysvägens samfällighetsförening har år 2018 startat ett LOVA-projekt och rensat ca 
200 meter strand sydost om Hallgrens område vid Åmynningen. Vår avsikt är att utnyttja 
LOVA-bidrag och privat finansiering genom oss som fastighetsägare. Vi utgår från att Region 
Gotland inte är intresserad av att aktivt delta i detta projekt för tillfället. Region Gotland äger 
stranden mellan vår samfällighetsförening och vattnet. Med anledning av en förrättning av 
Lantmäteriet våren 2020 kommer troligen ansvaret för strandskötsel att övergå till de lokala 
fastigheterna i området.  På bifogad karta kan man se aktuellt område mellan punkterna A 
och B. Sträckan är ca 200 meter och vi måste anpassa längden något efter de naturliga 
förutsättningarna efterhand med eventuellt nya grusvallar och annat, eftersom strandlinjen 
ständigt förändras under året. Vi planerade att rensa släke från enbart underlag av sand där 
eventuella spår av fordon snabbt utraderas av vatten- och vinderosion och människors 
fottramp. Vi ska utveckla möjligheten att använda släken som växtnäringskälla i ekologisk 
växtodling på Gotland. Under 2020 fortsatte vårt LOVA-projekt.  
  
Region Gotland som är markägare är kontaktad och har gett sitt samtycke till detta projekt.  
 
Medebysvägens samfällighetsförening bildades för några år sedan med hjälp av 
Lantmäteriet. Föreningen ägs av 10 fastigheter intill aktuell strand. Ordförande är Ola 



Hedengrahn.  Undertecknad Sten Wikström har av samfällighetsföreningen utsetts till att 
administrera och utveckla detta vattenvårdsprojekt och teckna eventuella avtal. Föreningen 
har som ändamål att sköta vägar och parkmark som föreningen äger, samt att utveckla 
närområdet. Sten Wikström med svenskt personnummer 470130-3218 är ägare till 
fastigheten Gothem Medebys 2:11 och är boende på fastigheten. Postadress: Lyegatan 46.  
621 43 VISBY.   Tel: 0707 54 60 25   Email: sten@storatollbygard.se   
 
Bakgrund till LOVA-projektet: 
 

 
Bild från den 3 juli 2017 inför besökssäsongens höjdpunkt. På aktuellt område har ingen släkeskörd 

utförts. I bakgrunden syns den rena stranden norr om åmynningen som rensats med LOVA-bidrag. 

Området är märkt med badplats på kartan. I centrum på bilden ligger en död säl under förruttnelse. 

En del av den biologiska mångfalden på stranden, men inte uppskattat av de flesta besökare på 

badstranden. De hundratals fastighetsägare i området som nyttjar stranden för friluftsliv fick gå 

omvägar på grund av stanken. Man upplevde vattnet som starkt förorenat genom okulär besiktning.  
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Bild på säl i aktuellt område 2017på den utsedda badstranden. Det fanns ytterligare ett par döda 

sälar i denna del av viken. Lokaltidningar och andra media uppmärksammade detta men Region 

Gotland eller Länsstyrelsen fann inte anledning att göra något åt saken. Medebysvägens 

Samfällighetsförening hyrde då in en traktor för att testa algskörd och strandstädning för att få 

erfarenhet inför kommande LOVA-projekt. I andra halvan av juli 2017 var stranden ren och snygg och 

folket kunde åter bada i rent vatten. Föreningen fick mycket beröm av besökarna och detta blev 

orsaken till att vi gick in med en ansökan om LOVA-bidrag i januari 2018. 

 

LOVA-projekt 2020. 

Medebysvägens Samfällighetsförening tog kontakt med Länsstyrelsen vintern 2020 för att ansöka om 

ettårigt algskördeprojekt under 2020. Målsättningen var att få en badstrand med rent badbart vatten 

och samtidigt ett bevarande av strandens naturliga utseende och rimlig biologisk mångfald. 

Strandområdet innehåller en del spännande naturtyper med typiska växtarter som hör till 

sandstränder. Målet var att inte orsaka någon negativ påverkan alls på strandmiljön. Ett annat mål 

var att skaffa erfarenhet och skriftlig dokumentation som kan komma till nytta på vår strand i 

framtiden likväl som algskördeprojekt på andra platser. Vår slutrapport skall vara offentlig och delges 

andra intresserade. 

Vårt projekt omfattade en strandlinje på 200 meter enligt bilagd karta. Vår budget för 2020 var 

24 000 kronor varav myndigheten beviljat oss 19 000 kronor som bidrag. Kostnaderna utöver 

bidraget på 18 000 kronor avser vi att täcka med att föreningens medlemmar betalar för tillgång till 

ren strand. I den mån att LOVA-projektets budget inte har räckt till, har ideella insatser gjorts under 

2020 av lokala företag och oss boende här.  

Vi anlitade företaget Smedbergs Gård AB som har stor erfarenhet och kunskap om strandvård. 

Samma företag sköter ett strandområde norr om åmynningen varför det fanns möjlighet till 

samordnade insatser.  



Stranden var väl rensad 2019 och under början av säsongen 2020 var det relativt lite släke på 

stranden, vilket oftast kunde tas bort med ideella insatser. De stora påslagen kom inte förrän i slutet 

av augusti 2020 och därför utfördes de kostnadskrävande rensningarna under framför allt hösten. 

Det innebar också att Länsstyrelsen beviljade att vi förlängde projektet till och med november, mot 

normalt oktober.  

 

 Aktuell strand i juni månad 2020 efter relativt måttliga ideella insatser. 

 

 

Den 19 juli 2020 är stranden ännu i bra skick med hög vattenkvalitet, efter i huvudsak ideella 

insatser. Vi avvaktade stora släkepåslag inför sensommaren, vilket var en riktig bedömning. 



 

Släkeskörden utfördes med fyrhjulsdriven lätt jordbrukstraktor med specialskopa för släkeskörd samt 

utrustning för att samla in släke i vattenkanten.  Arbetet utfördes av Smedbergs Gård AB.  Vi 

bedömde att manuellt arbete med handkraft och skottkärra är något av kapitalförstöring om det är 

möjligt att utföra samma jobb med traktor. Vi räknade med att traktorn samlar in och lägger ca 7 ton 

släke på hög i timmen. Det motsvarar ca 120 kg per minut. Bild från hösten 2020. 

 

Den 28 augusti 2020 kom det in mycket stora släkemängder som behövde åtgärdas för att få behålla 

den fina vattenkvalitet och den strand som ännu i stor utsträckning skulle utnyttjas för bad och 

friluftsliv ytterligare ett par månader. Materialet samlades in omedelbart.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild från 15 september 2020 efter flera åtgärder på stranden.  

 

 

Bild från mitten av oktober 20220 då mycket stora mängder kom in i vårt område. Materialet togs 

omhand på sedvanligt sätt för borttransport. Vi räknar med att ca 140 ton släke togs bort från vårt 

ansvarsområde under projekttiden 2020 

 

 

 

 



 

 

Den 21 oktober 2020 var stranden åter välrensad och aktuell släke låg på upplag/lastplats inom ca 

100 meter från det ställe där den togs upp. 

 

Oktober 2020. Del av upplag för släke ca 100 meter från aktuell vattenlinje, inför lastning och 

borttransport. Vi har valt att lägga släken i närheten av trädridån för att minska högens visuella effekt 

då man besöker stranden.  



 

Ekonomi: 

Kostnad maskinhyror 22 775 kr inkl moms 

Kostnad analyser          1 225 kr inkl moms 

Kostnad eget ideellt arbete     4 600 kronor  enl norm 200kr/tim administration 

Summa kostnader      28 600  kronor 

Tillkommer kostnader för transport av material från tillfällig lastningsplats/upplag till åkermark som 

vi inte har tagit betalt för i projektet. 

Tillkommer en del ideella insatser som vi inte har tagit betalt för i projektet. 

Intäkter:   LOVA-bidrag                       19 000 kr 

Övriga intäkter: medlemmars kontantinsats och ideellt arbete. 

 

 

 

 

 

Kemisk analys: 

Enligt regelverket för detta projekt skall det bortförda materialet mängdberäknas och det skall 

utföras kemisk analys på materialet. Rensad sträcka är 200 meter. Beräknad mängd är 140 ton. Det 

motsvarar ca 0,7 ton per längdmeter strand. Entreprenören Ulf Smedberg har hjälpt till med denna 

mängdberäkning och det verkar rimligt då vi mätt upp högarna med material efter 

rensningstillfällena. 

Den kemiska analysen har utförts av Agrilab AB och provet är uttaget av Ulf Smedberg som 

administrerat detta. Kopia på analysprotokollet finns här nedan och vårt projekt är benämnt Vitviken 

S vilket är den fjärde kolumnen.  

Beräknat på projektets 140 ton material och analysprotokollets halter kommer vi fram till att vi 

bortfört ca 840 kg kväve och 66 kg fosfor. Dessutom mängder med organiskt material som skulle ha 

förorenat vattnet under nedbrytningsprocesserna. Hur detta påverkar vattenkvaliteten i hela 

Östersjön kan man ha olika synpunkter på. Ser vi på den lokala vattenmiljön i strandnära område är 

vi övertygade om att det har haft en mycket positiv inverkan. Vi som drivit detta projekt och våra 

besökare har upplevt att vattnet har varit mycket renare 2018 till 2020 än tidigare år.  

 

  

 



 



 

Kartan visar projektets arbetsområde mellan punk A och B. 



Erfarenheter från 2020 års projekt: 
 

1. Ansökan av finansiering via LOVA-bidrag upplevdes först som mycket komplicerat. Vi sökte 
hjälp att tolka regelverket och fylla i ansökningsblanketter.  

2. Våra erfarenheter från 2018-2019 hjälpte oss att skapa ett bra projekt 2020.  
3. Vi hade en erfaren entreprenör som utförde jobbet 2020. Det upplevde vi som viktigt. 
4. Entreprenören hade en lämplig traktor till att utföra arbetet. Traktorn var lätt och hade 

breda hjul varför risken för fastkörning och vältning i ”gammal” släke inte var så stor. 
5. För att åtgärderna skall bli kostnadseffektiva och rymmas inom planerad budget och 

finansiering var det viktigt att utföra insatserna vid bästa tänkbara tillfällen. Det handlar om 
att tillräckligt med släke skall vara tillgängligt på körbar strandzon. Vattenståndet skall vara 
optimalt och vindriktning rätt.  

6. Har man begränsad budget kan man inte köra så fort det ligger släke på stranden. Ibland får 
man vänta lite.  

7. Driver man en betydande kommersiell verksamhet på stranden kan man naturligtvis lägga 
mer pengar på att köra ofta för att besökarna skall uppfatta stranden som ren och attraktiv.  

8. Utan LOVA-bidraget hade vi inte haft finansiell möjlighet att utföra årets strandrensningar. 
9. Om stranden är välrensad får den också fler besökare. Körning med traktor bör därför utföras 

tidigt på dygnet när det är få personer på stranden. 
10. Man bör inte köra på stenvallar och vegetation. Därför krävs en bra planering för att undvika 

markskador.   
11. Upplag av släke bör ligga logistiskt korrekt för att minimera körtid på stranden och samtidigt 

underlätta att köra bort materialet med större fordon. Upplagshögar kan uppfattas som 
något negativt av personer som inte är insatta i metoden för släkeskörd. Därför behövs det 
information till allmänheten för att skapa acceptans och förståelse. Besökaren förväntar sig 
oftast en ren snygg strand utan att förstå att det krävs insatser. Upplagen kan upplevas som 
störande och därför bör man planera borttagande från strandområdet så tidigt det är möjligt. 
Traditionellt har man använt släken som jordförbättring och växtnäring och då körde man 
materialet under årstid då man inte var sysselsatt med aktivt åkerbruk.  

12. Stranden utnyttjas i stor utsträckning av personer boende i närheten. Vi har upplevt att man 
verkligen uppskattar att stranden är ren från släke. Vår förenings medlemmar är villiga att 
betala en ”avgift” för att få tillgång till en ren strand. Vi vill tro att det finns många fler 
fastighetsägare i området som vill vara med och betala om det går att lösa administrativt. Vi 
skall se på detta till nästa år. Om exempelvis 100 fastighetsägare betalar 200 kronor var per 
säsong ger det 20 000 kronor vilket är en användbar medfinansiering i ett större projekt. 
Sådan ideell finansiering kräver mycket administrativt arbete och information för att skapa 
intresse. Samtidigt är det långsiktigt nödvändigt.  

13. Under år 2020 kom huvuddelen av släken iland under augusti – oktober. Därför var det 
betydelsefullt att vi inte hade förbrukat tillgängliga ekonomiska resurser på ineffektiv körning 
tidigt på säsongen då släkeförekomsten var relativt liten.  

 
 

 


