Släke/LOVA-möte på Gåsemora 23 september 2015
Närvarande:
Karin Fager, Pia Lindberg, Peter Landergren, Ulf Smedberg, Roland Wåtz, ClaesGöran Appelqvist, Hans-Yngve Magnusson, P-O Werling, Göte Niklasson, Ann-Britt
Johansson, Lars-Inge Wallin, Gerty Holmstedt, Mikael Keinonen, Robert Ström,
Ingvar Larsson samt från Region Gotland Louise Billkvist och Sune Melander.
Innan mötet gjorde vi ett uppskattat stopp hos Ingvar Larsson på Fårö som berättade
och visade sina odlingar. Han har två olika odlingsytor varav den ena består av mylla
från släke och den andra från myrjord och släke. Länsstyrelsen fick även ytterligare
prover från odlingsytorna som ska analyseras med avseende på kadmium.
Karin Fager startar mötet på Gåsemora genom att hälsa alla välkomna.
Vi tog en presentationsrunda där deltagarna också berättade om hur de upplevt
sommarens släkesituation. I de allra flesta fall var det samstämmiga rapporter med
mindre släke än tidigare, färskare material och mer inslag av ålgräs. Mycket släke har
det varit i Friggarsviken på Fårö, Burgsviken samt vid Snäck, Gustavsvik och
Gnisvärd.
Karin Fager ställde sedan frågan om vi kan flytta nästa möte till den 13 oktober. Det
var ok från samtliga deltagare och från Göte Niklasson och Jan Larsson som står
värdar vid detta möte.
Peter Landergren redogjorde därefter lite om den litteraturstudie som tagits fram för
att undersöka vilka rapporter som finns angående släke och kadmiuminnehåll m.m.
runt om Östersjön. Studien har tidigare skickats ut till mötesdeltagarna. En kortare
diskussion följde med slutsatsen att det finns många kunskapsluckor och att vi ska
försöka få SLU att starta en studie.
Resten av mötet ägnades åt att diskutera det förslag till ansökningsmallar och
redovisningsmallar. Sammanfattningsvis tyckte deltagarna att det var mycket bra
med dessa mallar och att det var ett steg i rätt riktning. Som det ser ut blir det även
en fortsättning med LOVA efter 2017.
Frågan ställdes om det finns möjlighet att söka ytterligare LOVA-medel i ett projekt
efter att projektet startats, om man har lyckats fått ihop mer ideell tid eller annan
medfinansiering än vad som angetts i ansökan, och det finns pengar kvar på
Gotlands tilldelning. Pia tar upp frågan med Havs- och vattenmyndigheten.

Kommande mötestillfällen i höst:
Datum

Tid

Plats

Tema

23 september 16.30 - 19.30

Fårö

Gemensam redovisningsmall
Bidragsprinciper-

13 oktober

Sudret

Kväve och fosfor per nedlagd timme
(kostnadseffektivitet)
Strandskyddsfrågan

18 november 16.30 - 19.30

Ihre kvarn

Ansökningsdirektiv
Miljökrav på maskinpark

15 december 16.30 - 19.30

Länsstyrelsen Hitta former för medfinansiering
Hur engagera turisnäringen?
Avslutning

16.30 - 19.30

26 december

/Peter Landergren

Möte med HaV i samband med den
årliga vattendialogen (där alla bör
medverka)

