
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rädda Burgsviken 2 – ett 
åtgärdsprojekt genomfört av Forum 
Östersjön med ekonomiskt stöd från 
Länsstyrelsen på Gotland. 
 



Bakgrund 
 
Burgsviken är Gotlands största vik. Viken kännetecknas av att den är mycket grund, att den i 
alla tider varit en attraktion för bad och friluftsliv och att den varit en plats för strandnära 
fiske. Burgsviken har sedan 30-40 år drabbats av tilltagande övergödning och syrebrist med 
konsekvenser för näringsväven som i stort har kollapsat.  
 
Rädda Burgsviken är ett åtgärdsprojekt som drivs av den ideella föreningen Forum Östersjön 
med målet att hejda den negativa utvecklingen och sträva efter att återställa vikens 
miljöstatus.  
 
Denna rapport omfattar steg 2 – dvs utveckling av tekniker för miljöåtgärder i havsmiljön 
samt finansieringsfrågor för mer omfattande åtgärder i Burgsviken som beräknas till ca 11 
miljoner kronor. 
  

 
 
 
Kort beskrivning av uppnådda resultat under året 
 
- Undersökt och utvecklat system och tekniker för ”Blå tillväxt” omfattande alger, vass,  

  strandbeten, fiskodling och direkta miljöförbättrande åtgärder. 
 
- Samverkat med den lokala skolan i Öja åk 1- åk 6. 
 
- Utvecklat samarbetet med KTH och IVL. 
 
- Ansökt och förberett ansökan om medel för genomförandet av den totala insatsen Rädda 
  Burgsviken: Central Baltic, Bonus och Leader. 
 
 

 
Aktiviteter   
 
Sammanfattning aktiviteter Projektet Rädda Burgsviken 2 
 
Projektet har fokus på miljödriven tillväxt och extern finansiering inför nästa fas. Arbetet har 
nu varit inriktat på: 
1.  Samverkan med skolan i Öja 
2.  Renovering av betesmarker för lokal köttproduktion och försäljning/distribution. 
3.  Fiskodling 
4.  SALA-rollpump 
5.  Lekvatten (”Gäddfabrik”) 
6.  Ökad attraktionskraft för turism och byggande 



7.  Vass-skörd för biogasframställning och utveckling av maskiner och metoder 
8.  Algskörd för gödningsändamål 
9.  Utveckling av samverkan med IVL och KTH inom ramen för Blå tillväxt. 
10.  Blått centrum 
11. Finansiering av Rädda Burgsviken. 
 
 
 
1.  Samverkan med Öja skola 
Samarbete med skolan i Öja har inneburit att skolan fått kontakt med en motsvarande skola 
på Ornö i Stockholms skärgård. Skolan har, liksom skolan Öja, Östersjön som tema i 
undervisningen. Utbytet har inletts mellan lärarna vid skolorna som nu planerar samarbetet. 
   Nya mindra akvarier har inköpts för att placeras i skolan i Öja under terminerna och sedan 
flyttas till Forum Östersjöns utställning i Vamlingbo under sommarmånaderna. 
   Skolan har erhållit en ”kemilåda” för att kunna genomföra enkla vattenprover. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2.  Renovering av betesmarker för lokal köttproduktion och försäljning/distribution. 
Diskussioner har först med enskilda lantbrukare kring alternativ till mjölkproduktion. 
Köttproduktionen är ett område som kan utvecklas. Tillgången på betesmark är emellertid 
begränsad, vilket inneburit att man bör se på möjligheten att ”renovera” strandbetesmarker. 
Strandbetet anses också kunna förstärka varumärket. Kontakt har tagits med Sörmlandskött 
som har ett utvecklat system för försäljning av lokalt producerat kött. Projektet har fått en 
inbjudan till studiebesök. 
Vi har i huvudsak ägnat renoveringsarbetet åt Stainhagar i Fide vilket inneburit stängsling 
och borttagande av gammal vass.  

 
 
 
3.  Fiskodling 
Tillsammans med två lantbrukare har vi genomfört ett studiebesök hos Ljusterö Gös och Lax 
för att på ort och ställe få en uppfattning om fiskodling på land – teknik och marknad. Vi 
letar nu lämplig fastighet för en sådan etablering på Storsudret. 
 
4.  Sala-rollpump 
Projektet har testat en SALA-rollpump i hamnen i Burgsvik – både i badviken och i hamnen. 
Pumpen fungerar bra i små hamnar och kan utgöra ett komplement till en större 
”slamsugare”. 
 
5.  Lekvatten i Fide 
I samarbete med Sportfiskarna på Gotland har vi inventerat ett lämpligt område för 
etablering av ytterligare ett lekvatten (”gäddfabrik”) i Fide. Åtgärderna planeras till våren 
2016. 
 
6.  Ökad attraktionskraft för turism och byggande  



I samverkan med en entreprenör och IVL har skisser till en anläggning för syresättning och 
rening av havsvattnet som samtidigt kan utgöra en attraktiv badpool utarbetats. En 
projektering planeras. 
 
7.  Vass-skörd för biogasframställning och utveckling av maskiner och metoder 
Ny teknik och nya metoder har testats med avseende på skörd av vass för 
biogasframställning med lyckat resultat. Samverkan har skett mellan företagen: Gustavssons 
Gräv skörd med ombyggd pistmaskin, Bro Gas biogasframställning, Bröderna Isberg balning 
och Svenssons Mek. efterarbeten i Fide, Mathssons Smide och Vindguiden AB 
maskinutveckling samt firma Evert Båtelsson transporter, Näs. 

 
 
 
 
8.  Algskörd för gödningsändamål 
Det finns alla skäl att undersöka möjligheterna att skörda alger längs de gotländska 
stränderna, att använda algerna som gödning och att använda algerna för 
biogasframställning. Den svåraste frågan är kadmiuminnehållet. Projektet har därför 
planerat en provodling i samverkan med Länsstyrelsen och KTH för att utröna upptaget av 
kadmium i olika grödor. Odlingen är förberedd i Fide.  
   Biogasframställningen är också beroende av att man kan eliminera kadmium i den 
restprodukt som genereras i anläggningen. Det ekonomiska värdet hos den biomassa som 
finns tillgänglig i havet är mycket stor. Forum Östersjön ingår i en ”släkegrupp” som leds av 
Länsstyrelsen.  
 
9.  Utveckling av samverkan med IVL och KTH / extern finansiering 
Tillsammans med IVL kommer vi att ansöka om medel hos Bonusprogrammet för 
utvecklandet av syresättare i grunda vikar. Om möjligt skall då viss produktion ske på 



Gotland. Ett annat område är skapandet av artificiell vattencirkulation i grunda vikar samt 
landbaserad fiskodling. 
   I maj månad har vi planerat en seminarievecka för ett trettiotal studenter från KTH med 
målet att utveckla den blå näringen. 
    
10.  Blått centrum 
Forum Östersjön deltar bl.a. i samverkansgruppen kring ”Blått Centrum” med Länsstyrelsen, 
Campus Gotland och Regionstyrelsen. Uppdraget är att skapa en gotländsk samverkan kring 
miljö- och tillväxtfrågor relaterat till Östersjön. 
 
11.  Finansiering av Rädda Burgsviken 
Finansieringsfrågorna av de insatser som planeras i Burgsviken fortgår löpande. I samverkan 
med Åland och Kuressaare söker vi medel hos Central Baltic. Länsstyrelsen på Gotland söker 
medel hos Havs- och vattenmyndigheten för åtgärder i de grunda vikarna. Tillsammans med 
IVL av ser vi att söka medel hos Bonus-programmet för syresättning av Burgsviken. Under 
våren 2016 öppnar nya Leader-programmet där vi också kommer att söka medel efter att vi 
nu haft inledande samtal. 
 

 
 
Tankar om implementering efter projektslut 
 
Flera aktiviteter är redan implementerade: aktiviteterna ovan 1,2,7,9,10 och 11.  
  Utsikterna att etablera en fiskodling på södra Gotland är mycket goda. Lämpliga lokaler 
finns och ett antal entreprenörer har visat stort intresse för en sådan ny näring. 
  Testet med SALA-rollpump har visat på både möjligheter och begränsningar. Pumpen 
lämpar sig väl för renhållning av små badplatser och hamnar. För upptag av större mängder 
alger krävs kraftfullare pumpanordningar. 
  Två nya lekvatten (gäddfabriker) projekteras i Burgsviken tillsammans med Sportfiskarna på 
Gotland och vi räknar med a dessa skall vara etablerade sensommaren 2016.  
 
 

Hur har kommunikationen kring projektet skett? 
 
I projektet deltar ca 50 personer aktivt. Föreningen Forum Östersjön har ett sextiotal 
medlemmar. Föreningen håller projektet uppdaterat på en egen hemsida och på facebook. 
Radio och tidningar har visat ett stort intresse för projektet Rädda Burgsviken och 
rapporterat ett flertal gånger under året.  
  Samarbetet med Länsstyrelsen på Gotland har utvecklats mycket positivt och föreningen 
Forum Östersjön har tagit initiativet till och etablerat en sammanhållande förening på 
Gotland för projekt liknande Rädda Burgsviken. Föreningen har sju projekt som medlemmar 
och är registrerad som en ideell förening med namnet Gotlands Havsmiljöförening. 

 
 
Jan Larsson 
projektledare  


