






Burgsviken
”A Baltic Sea Living Lab”

5. Gäddfabrik

4. Vass-
borttagning

3. Betesmark

1. Tvåstegsdike 

2. Badplats

6. Syresättning av viken



Har vi råd 
att skala 
upp pilot-
projekten 
till ett 
fullskaligt 
program för 
att 
återställa 
god 
havsmiljö i 
Burgsviken?



Vad är 
värdet av 
ekosystem-
tjänsterna?

- Hur mäter 
vi när det 
inte finns en 
marknad 
med köpare 
och säljare 
– bara 
användare? 



Vi vill pröva 
ett nytt sätt 
att hantera 
miljö och 
ekonomi

- Vi frågar: 
hur stor är 
vår skuld till 
ekosystemet 
och hur ser 
avbetalnings
planen ut?



Ett nytt sätt 
att räkna: 

Skulden till 
naturen = 

kostnaderna 
för att 
återskapa 
en god 
havsmiljö i 
Burgsviken 



- Förstudie, bekostad av Leader+, ……… 1 milj kr
- Mindre åtgärder, finansierade av HaV… 0,3 milj kr 
- En samlad åtgärdsplan 2014-2020….… 19 milj kr 

kronor
- Sammanlagt …...……………………...cirka 20 milj kr 

Hur stor är skulden 
– vad ska betalas av?



Vem ska 
betala?

Vi har alla ett 
ansvar för 
förfallet och 
därmed också 
ansvar för att 
vända 
utvecklingen
- Lokalt  
- Gotland
- Sverige 
- Europa 



Vad ger det i form av investeringar 
och nya möjligheter?

Några exempel

Burgsviks hamn, GuldkaggenBjörklunda, 
20 fritidshus

Fide ekoby

Potentiella privata investeringar 
Fide ekoby …….… 190 milj kr
Björklunda ……….  20 milj kr
Guldkaggen ……….20 milj kr
+ allt det som sedan följer enligt FÖP för 
Storsudret, cirka 400 bostäder, 
huvuddelen i Burgsvik, Bjärklunda, Fide 

Gotlands bästa badplatser, 
en grund vik mot söder, 
varmaste vattnet, ekoby,
fritidsfiske, utflyktsmål



KTH: Havet som resurs/Blue growth

- Släke 600 ton våtvikt
- Vass 6.000 ton våtvikt
- Bottenfauna foder för fisk



Är det lönsamt att skörda vass och släke?

- Forskarrapport  visar att kostnaderna blir cirka 16 miljoner kr 
per år, intäkterna cirka 4 miljoner kronor

- Kostnaderna motsvara 15-20 helårsanställningar för att skörda 
vassen i Burgsviken

- Är detta rimligt?  


