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Minnesanteckningar fört vid möte om algskörd 14 april 2015
Närvarande från länsstyrelsen:
Karin Fager, Pia Lindberg, Cecilia Cederborg, Linda Larsson & Peter Landergren
Närvarande från Region Gotland:
Urban Åslund och Jonas NilssonFöljande diskuterades på mötet
Släkens användabarhet som gödning
Se ppt
Kan släken användas på åkermark?
Det finns inget regelverk som tar upp just släke/alger som gödning på åkermark
men gränsvärden finns för avloppsslam. I de allra flesta fall används komposterad
släke som jordförbättring, om det är för höga nivåer av kadmium kan det blandas
ut med annat material vilket gör att kadmiumhalterna är inom tillåtna nivåer. De
värden som finns för analyser gjorda på släke från Gotland visar att variationen är
stor, se ppt.
Kommentarer: Tillförsen gällande tungmetaller gäller ett genomsnitt på 5 år, det
måste förtydligas. Släken innehåller koppar vilket behövs på många ställen trots
att regelverket kanske säger att gödseln inte får innehålla så mycket. En sammaställning på koppar måste också göras.
Länsstyrelsen och Region Gotland har tagit fram ett utkast på en handledning som
ska underlätta för de som bedriver släkskörd och men ffa till dem som funderar på
att börja.
Länsstyrelsen redovisade i korthet vad som krävs för att kunna ta släke från sandstränder. Det blev diskussion vilka som egentligen behöver dispens från strandskydd och terrängkörning.
De framkom direkt att vissa av skrivningarna i handledningen behöver förtydligas. Exempelvis att om släkskörd sker för jordbrukets ändamål så krävs inga dispenser. Gällande gödsling i skog krävs en anmälan.
Om ny släktäkt ska tas upp och ändamålet endast är kvittblivning från en strand så
behövs dispenser för terrängkörning och strandskydd. På de allra flesta sandstränder är det inga problem med att skörda släke men i vissa fall kan själva strandPOSTADRESS
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städningen (där man rensar den övre delen av sandlagret för att ta bort plast, cigarettfimpar m.m) behöva tillstånd om de ligger i känsliga miljöer. För de större
badstränderna anser länsstyrelsen att strandstädning är ffa för att främja turismen
och därför viktig att den kan utföras.
Syftet med släkskörden
För jord- eller skogsbruket eller kvittblivning? I det senare fallet räknas det som
avfall och då behöver Region Gotland rådfrågas om vad som gäller. Handledningen tar upp denna fråga också.
Regelverk kring LOVA
En hel del kritik kring länsstyrelsens regelverk som ses som ett hinder. Länsstyrelsen ska arbeta om regelverket till 2016 i dialog med en grupp som bedriver
släkskörd. Första mötet hålls på länsstyrelsen den 11 maj
Att arbeta vidare med
Länsstyrelsen skall arbeta för att det sker forskningsprojekt inom området.
Det är dålig information på länsstyrelsens hemsida.
SLU forskar om kadmium

