Forum Östersjön

1. Vad är meningen med föreningen ?
Forum Östersjön, i dag en ideell förening, har fokus på följande tre uppgifter:
-

Att utgöra en innovationsplattform för hållbar blå tillväxt, dvs synergi mellan miljöoch näringslivsåtgärder,
Att arbeta i ett unikt kompetensnätverk, Östersjöforum, för utbyte mellan företag,
forskare, beslutsfattare och praktiker, engagerade i havsmiljö- och vattenåtgärder.
Att utgöra en kunskapskälla kring Östersjön i stort och kring konkreta åtgärder för
havsmiljö och för hållbar vattenförsörjning.

Föreningens mål är att stärka de lokala insatserna på dessa områden och att göra Storsudret
till en testbädd för praktiska Östersjöåtgärder och hållbar vattenförsörjning.
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2. Från diskussion till innovation och konkreta åtgärder.
Havsmiljöfrågorna och frågor om vattentillgången står nu högt upp på agendan både för
global och lokal utveckling. Arbetet med dessa frågor har på Gotland gått från diskussioner
och förstudier till konkreta åtgärder som ska leda till rejäla förändringar och förbättringar,
miljömässiga såväl som ekonomiska.
Forum Östersjön har hittills framgångsrikt genomfört ett antal förstudier och pilotprojekt,
inom ramen för ”Rädda Burgsviken”-projektet. Detta arbete har inspirerat till liknande
insatser runt om i Gotlands vikar och på Åland.
Det finns samtidigt ett växande intresse från näringslivet att engagera sig i detta konkreta
arbete och göra det i former som kan vara till ömsesidig nytta. Denna nytta kan för ett
företag eller en organisation bestå av:
-

delaktighet i det innovationsarbete som bedrivs med stöd av IVL Svenska
Miljöinstitutet, KTH, Göteborgs Miljövetenskapliga centrum med flera
delaktighet i genomförandet av åtgärder
kännedom om en ny och växande marknad för produkter och tjänster
en starkare CSR-profilering genom att integrera Östersjö- och vattenfrågorna i
företagets miljö- och klimatarbete.

3. Forum Östersjöns konkreta åtgärder

Lokal vattenförsörjning: IVL och SGU har gjort en kartläggning av vattentillgången på
Storsudret. Den visar att området tillförs cirka 30 miljoner kubikmeter regnvatten, efter
avdunstning, och att behovet av vatten uppgår till cirka 200.000 kbm, dvs mindre än en
procent av det tillförda regnvattnet. Det är insamling och magasinering av vatten som är den
största utmaningen. Uppgiften är att behålla mer av nederbörden samtidigt som
jordbruksmarken ska fortsatt vara väl dränerad. Det är lösningar på detta, som ska prövas i den
planerade testbädden. Kunskapen från dessa försök ska komma hela Gotland tillgodo – och andra
delar av Sverige där vattenförsörjningen är ett problem. Projektet är nu i gång och skall pågå i fem år.
Forum Östersjön ingår i projektet och har uppgiften att vara ”värd” och informatör.
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Strandbete: Forum Östersjön har i samarbete med fyra markägare och en djurhållare i Fide
prövat att ta vara på den vass som frodas på grund av övergödningen av Burgsviken. Det
sker huvudsakligen i form av strandbete. Det har den fördelen av den fortsatta
utbredningen av vassen har stoppats upp och att den bristfälliga vattencirkulationen blir
bättre - ett win-win-projekt. Våra åtgärder har visat sig ge gott resultat.

Fosforfälla: Detta är ett lovande projekt; en fosforfälla uppströms vid gårdar som har
påtagliga fosforutsläpp. Vattnet i bäcken leds genom två behållare, den ena fångar upp
fosforn ur vattnet och den andra binder fosforn i ett kalkfilter. Fosforn kan sedan
återanvändas som gödning i jordbruket. Denna innovation prövas nu vid en gård i Näs
socken. Om försöket håller vad det lovar, kan denna anordning vara i bruk vid flertalet
gårdar på Storsudret inom något år. Vi räknar med att ha fått fram relevanta resultat under
2018.
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Gäddfabrik: För att återställa Burgsviken som bad- och fiskevik måste rovfiskar som gädda
och abborre komma tillbaka och hålla efter spiggen. Därför har Forum Östersjön i samarbete
med Sportfiskarna anlagt en gäddfabrik, dvs våtmarker dit gäddorna kan ta sig upp och leka
och lägga rom för att en ny generation av gäddor ska växa upp i Burgsviken.

Salixodling: Släken, biomassan som sköljs upp på våra badstränder, är ett stort problem.
Förr i tiden togs släken om hand för att gödsla odlingsmarker. Forum Östersjön undersöker
om släket kan användas för att odla grönsaker och potatis och om det kan användas till att
odla energigröda, salix. Projektet pågår i Fide.
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Landbaserad fiskeodling: Ett projekt med landbaserad fiskodling kommer att genomföras i
Burgsvik. Det kommer att bedrivas i samarbete med handelsträdgården som tack vare
fiskodlingen kan få gödsel till tomatodling. Projektet som är en förprojektering av en
anläggning är i full gång och denna första fas beräknas vara klar sommaren 2018.

Havspool för bad och syresättning av viken: Forum Östersjön har fått tillstånd ett anlägga
en havspool i Fideviken. Den kommer att ha två syften: dels att återskapa badmöjligheter för
boende och besökande, dels bidra till syresättning och cirkulation i Burgsviken.
Projektstarten har fördröjts, men vi räknar med att poolen skall vara på plats sommaren
2018. Projektet finansieras med privata medel och med bidrag från Länsstyrelsen.
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4. Forum Östersjöns kompetensnätverk

Östersjöforum har sedan 2010 utvecklats till att bli ett kompetensnätverk för forskare,
beslutsfattare, folkbildare och praktiker. Här deltar forskare från IVL, KTH, Göteborgs
Miljövetenskapliga centrum, Campus Gotland och Stockholms universitet liksom företrädare
för länsstyrelsen på Gotland, Naturvårdsverket och Hav och Vattenmyndigheten.
Östersjöforums årliga möte i Vamlingbo fungerar som en informell start för Östersjödagarna
i Almedalen den följande veckan. Här presenteras och diskuteras den internationella
utvecklingen, som FN-konferens om havsmiljö, här redovisar forskare senaste nytt inom
Östersjöforskningen och här presenteras lokala insatser för återskapa fungerande
vattensystem och havsvikar på Gotland.

5. Forum Östersjön som kunskapsbas och kunskapsförmedlare

Forum Östersjön fungerar som kunskapsbas för en intresserad allmänhet och för praktiker
inom havsmiljöområdet. Forum Östersjöns utställning i Vamlingbo prästgård är centrum i
denna verksamhet. Här får besökaren ta del av basfakta om Östersjön och får svar på sina
frågor. Här bidrar Öja skola, åk1-åk6, medaktuellt material. Här möts Östersjöforum, hit
förlägger KTH varje år en utbildnings- och praktikvecka för dem som studerar industriell
ekologi. Forum Östersjöns utställning är samlokaliserad med naturum Gotland och Lars
Jonssons konstutställning vid Vamlingbo Prästgård. Dessa tre verksamheter är ömsesidigt
understödjande och drar varje år mer än 25.000 besökare.
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6. Innovationsplattformen – mötet teori och praktik.
Föreningen Forum Östersjön har drygt 100 betalande medlemmar, varav några så kallade
institutionella medlemmar. Engagemanget för miljö- och vattenfrågorna hos medlemmarna
är stort och viljan att bidra med ideella krafter likaså.
Samverkan med myndigheter, organisationer, företag, högskolor och universitet har blivit ett
något av Forum Österjöns kännemärke. Erfarenheten är, att praktiskt taget alla åtgärder för
Östersjöns miljö kräver ett brett spektrum av kunskaper och erfarenheter som bara kan
uppnås när teori och praktik kan mötas.
Samarbete mellan föreningsmedlemmar, företag, universitet, myndigheter och
organisationer utgör den innovationsplattform på Storsudret som Forum Östersjön aktivt
bidragit till etablerandet av och utgör den samlande kraften för.
Några av Forum Östersjöns samarbetspartners 2010-2017:
Myndigheter / organisationer
IVL-Sv. Miljöinstitutet
KTH
Göteborgs Universitet
Åland
Campus Gotland
Stockholm Resilience Center
Länsstyrelsen på Gotland
Region Gotland
Kalmarsundskommissionen
Västerviks Kommun
Havs- och Vattenmyndigheten
Havsmiljöinstitutet

Företag
Svenssons Mekaniska
Dyk- och Anläggning AB
Bro Biogas
Werkelinbolagen
Nordkalk
Vindkompaniet
Pajse Mekaniska
Smeden Vamlingbo
Firma Båtelsson Näs
Johan Wessman Fide / mjölkprod.
Kurt Niklasson / fårprod.
Agrilab

Forum Östersjöns roller inom ramen för innovationsplattformen:
- att identifiera problem- och arbetsområden,
- att i samverkan med myndigheter, organisationer och företag driva och genomföra
åtgärder för havsmiljön och vattenhushållningen,
- att ha rollen som lokal partner i åtgärder som drivs av externa projektägare,
- att sörja för adekvat information till lokalbefolkningen och till det lokala föreningslivet,
- att sprida resultat och kunskap genom bl.a. utställningar, hemsida och sociala medier.
-----------------------Kontakt:
E-post: forum-info[at) forumostersjon.se
Tel: 0761 480 200
Styrelse: Allan Larsson. Andreas Wickman, Bo Isberg, Jan Larsson (ordf.), Jenny Nordin, Sara Härstedt
Carlsson, Åsa Nilsson Berling
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