Släke/LOVA-möte i Vamlingbo 13 oktober 2015
Närvarande:
Karin Fager, Anna-Lena Fritz, Pia Lindberg, Peter Landergren, Ulf Smedberg, Roland Wåtz,
Claes-Göran Appelqvist, P-O Werling, Jan Larsson, Ann-Britt Johansson, Lars-Inge Wallin,
Gerty Holmstedt, Mikael Keinonen, Robert Ström, Dan Holmquist, Bertil Elovsson, Stefan
Pettersson.
Vi tog en snabb presentationsrunda och välkomnade Stefan Pettersson som var med för första
gången.
Som inledning på mötet så berättade Peter om att vi just fått några svar på de prover som
skickats in från Ingvar Larssons odlingar på Fårö. Generellt är kadmiumhalterna i grönsakerna
låga. En sammanställning görs när alla analysresultat är tillgängliga och skickas ut till
gruppen. Vid en kort diskussion framkom önskemål om att ta reda på hur mycket kadmium
som finns i exempelvis morötter från Gotland. Länsstyrelsen ställer frågan till Region Gotland
som utför livsmedelskontroller
Efter en mycket god morotssoppa med efterföljande chokladkaka så redogjorde Anna-Lena
för hur strandskydd ska betraktas utifrån släkeskörd. Bilderna bifogas dessa minnesanteckningar. Kort summerat så är det viktigaste utgångspunkten vad man avser göra med den
upptagna släken. Så länge det rör sig om användning för lantbrukets ändamål, så behövs
varken strandskyddsdispens eller för terrängkörning. Det kan bli så att dispenser knutna till
släketäkt blir i längd knutna till projekttid.
Peter redogjorde för läget med broschyren om släketäkt. Den ska kvalitetsgranskas avseende
kvittblivning vilket måste göras med Regionens hjälp.
Sedan vidtog diskussioner om kostnadseffektivitet och samhällsnytta. De flesta var överens
om att det är bra att många samlas för att arbeta ideellt. ….

Kommande mötestillfällen i höst:
Datum

Tid

Plats

Tema

18 november

16.30 - 19.00

Ihre kvarn

Översiktlig redovisning av provtagning
Miljökrav på maskinpark

26 november

ca 16.30

Wisby Strand

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

15 december

16.30 - 19.00

Länsstyrelsen

Hitta former för medfinansiering
Hur engagera turisnäringen?
Avslutning

/Karin Fager

