Minnesantackningar Släke/LOVA möte 11/5 2015
Deltagare: Roland Wåtz, P O Werling, Dan Holmquist, Mikael Keinonen, Lars Inge Wallin,
AnnBritt Johansson, Robert Ström, Ulf Smedberg, Claes-Göran Appelquist, Gerty Holmstedt,
Peter Landergren, Linda Larsson, Pia Lindberg, Karin Fager, Andreas Pettersson
Inledning
Karin Fager inledde mötet med att beskriva Miljö- och vattenenhetens verksamhet samt att
detta möte skulle fokusera på vilka teman som deltagarna ville diskutera kommande möten.
Mål för mötena
Samverka i dialog för att utveckla verksamheten knuten till släkskörd inom två verksamheter:
1. Tydliggöra och förenkla LOVA ansökningar och redovisningar.
2. Inom projektet algskörd på Gotland tydliggöra snårigt regelverk och utveckla metoder och
tekniker.
Presentationrunda
Alla deltagare fick presentera sig samt kort beskriva vilka problemområden som de tyckte var
angelägna att diskutera. Exempelvis togs problematiken med kvittblivning upp och att det är
en förutsättning för framtida släkskörd att detta löses på bästa sätt. Släkens fukthållande och
jordförbättrande egenskaper togs även upp i tillägg till dess goda gödningsegenskaper. Det
lyftes även fram hur farligt det egentligen är med kadmium. Hur ser kadmiuminnehållet ut i
de åkerjordar där man lagt på släke i åratal? Hur mycket tas det upp i grödor? På Västkusten
odlas alger för konsumtion. Innehåller inte de kadmium? Litteraturstudier om detta
efterfrågas.
Ersättning
Karin redogjorde sedan för ersättning för detta och kommande möten. De personer som ingår
i något LOVA projekt får ta upp kostnaderna som medfinansiering i projekt. Viktigt att man
för loggbok och har koll på körsträcka. Även övriga har rätt till ersättning och får det genom
att skicka in redovisningsblankett till Länsstyreslen.
LOVA
Pia redogjorde regelverket kring LOVA samt vilka datum som gäller för ansökningar. Viktigt
att poängtera att LOVA handlar om upptag av kväve och fosfor. Diskussioner uppstod vilka
kostnader som kan tas upp. Det finns önskemål om att se på kostnadseffektiviteten, dvs.
kostnad per kilo kväve och fosfor som tas upp istället för att detaljstyra antalet timmar. I
framtiden förespås det att det inte kommer finnas några ideella krafter till släkeupptag. Det
kan då bli fråga om en ren medfinansiering i faktiska pengar istället.
Teman och uppdrag för kommande möten
1.

2.
3.
4.

Kvittblivning – litteraturstudie om vad som är gjort, hur mycket kadmium finns det i
släke, åkermark, grödor. Exempelvis analysera åkermark där man lagt på släke under lång
tid.
Är kadmiuminnehållet i släke verkligen ett problem?
Strandskyddsfrågan. Ska släke tas upp måste regelverket underlättas?
Prover släkemetodik

5.
6.

Kväve och fosfor per nedlagd timme (kostnadseffektivitet)
Hur tydliggöra ansökningar och redovisningar LOVA projekt (direktiv, ersättningar,
gemensam redovisningsmall, goda exempel mm)
7. Hitta former för medfinansiering
8. Miljökrav på maskinpark
9. Hur engagerar vi turismnäringen till medfinansiering?
10. Möte med HaV i samband med den årliga vattendialogen

Nästa möte
Nästa möte föreslogs äga rum vid Strandcaféet i Vitviken, Gothem den 1 juni kl 16.30-19.30
Förslag på teman då är kvittblivning, kadmiumproblematiken samt metodik för släkeprover.

/Andreas Pettersson, Lst

