Släke/LOVA-möte på Länsstyrelsen 15 december 2015
Närvarande:
Karin Fager, Peter Landergren, Andreas Pettersson, Rolf Gydemo, Ulf Smedberg,
Roland Wåtz, Claes-Göran Appelqvist, P-O Werling, Göte Niklasson, Ann-Britt
Johansson, Lars-Inge Wallin, Bertil Elofsson, Gerty Holmstedt, Robert Ström, Stefan
Pettersson, Monica Frisk som företräder Gotlands förenade besöksnäring
Karin Fager hälsade alla välkomna. Därefter tog vi en kort presentationsrunda.
Därefter gick vi igenom vad som kommit upp och beslutats på de möten som vi har
haft under 2015 (se dokument).
•

Vi diskuterade en del runt uppföljningen av mängden släke som tas upp i de
olika projekten. Länsstyrelsen vill ha in volymuppskattningar på mängden
släke vid varje tillfälle som släkeskörd görs. Det ska dokumenteras med foto
före och efter samt på själva släkehögen. P-O Werling berättade att de får
mängden släke som tagits upp när de sprider på åkermark. Detta kan vara bra
metod för att få fram mängden släke som tagits upp.

•

Vi diskuterade också att det skulle vara bra för de som bedriver släkeskörd att
få en lista på vilka föreningar som är aktiva på Gotland. Länsstyrelsen tar fram
en lista men den kan behöva kompletteras av övriga i nätverket.

•

Därefter diskuterades medfinansiering till LOVA.
I Hierta medfinansierar man via stugföreningen i området.
Käldhagens strandförening bidrar med medel till sitt projekt.
Rädda Valleviken finansierar vtill viss del via medlemsavgifter.
Hidevikens stugförening får in via avgifter till föreningen.
Slite strand får in medfinansiering på 70 000 för det allt arbete som rör
stranden.

•

De nya blanketterna som HaV har tagit fram är de som ska användas
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/havs-och-vattenmiljoanslaget/lova.html

•

Monica Frisk Gotlands förenade besöksnäring presenterade sedan deras
arbete och att de tycker att det är mycket intressant med släkeprojekten för att
hålla våra stränder fina och tyckte att det engagemang som finns på ön är
unikt.
Hon skulle vilja ha ett underlag som beskriver helheten bakom släkeskörd på
våra stränder och vilka fördelar som kommer ur dessa projekt. Länsstyrelsen
tar fram ett sådant underlag i början av 2016.

Karin avslutade därefter mötet. Ulf Smedberg tackade Karin och övriga på
Länsstyrelsen för gott samarbete och överräckte ett blomsterarrangemang.

Peter Landergren

