Forum Östersjöns konkreta åtgärder

Testbädd Storsudret:

Arbete i projektverkstaden

Vattenfrågan är central. 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 300.000 kbm, dvs drygt 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:

Nötkreatur i vass
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-winprojekt. Våra åtgärder har visat sig ge gott resultat.

Fosforfälla:

Fosforfälla i Näs
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.
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Gäddfabriker:

Anläggande av ”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. Ytterligare en
gäddfabrik planeras vid Storård i Fide.

Odling i släke:

Odling i Fide
Släken, biomassan som sköljs upp på våra badstränder, är både en tillgång och ett problem.
Släken är näringsrik och bör om möjligt tas bort från havet. Förr i tiden togs släken om hand
för att gödsla odlingsmarker. Forum Östersjön undersöker om släken 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:

Anläggningen i Landskrona

I samarbete med Leader genomförde Forum Östersjön 2017-2018 en förstudie med
avseende på landbaserad fiskodling. En grupp om sex personer gjorde ett flertal studiebesök
hos fiskodlingar från Härnösand till Helsingborg.
Intresset ökade med de ökade kunskaperna och man bestämde sig i januari 2019 att starta
en fiskodling i ett nedlagt svinstall i Hamra.
Fem personer bildade ett aktiebolag och man köpte en nyligen nedlagd odlingsanläggning av
Boliden i Landskrona.
Bolaget kommer att odla regnbåge och inleder med ca 1 ton per år.

Leverans till Hamra
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Havspool för bad och syresättning av viken:

Bygget av havspoolen

Forum Östersjön erhöll tillstånd ett anlägga en havspool i Fideviken. Den har två syften:
dels att återskapa badmöjligheter för boende och besökande, dels bidra till syresättning och
cirkulation i Burgsviken. Projektet finansieras med privata medel och med bidrag från
Länsstyrelsen och Region Gotland.
Poolens stomme utgörs av betongelement. Havsvattnet pumpas in i poolen kontinuerligt och
en kompressor förser poolen med syre (luft).

120 meter lång brygga
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Innovationsplattformen – teori och praktik

Outdoor classroom

Forum Östersjön

Föreningen Forum Östersjön har drygt 130 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.
Forum Östersjöns roller inom ramen för innovationsplattformen:
- att identifiera problem- och arbetsområden,
- att i samverkan 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: Jan Larsson (ordf.), Allan Larsson, Margret Edlund, Harald Larsson, Bo Isberg, Lars Svensson
och Mia Torpe.
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