Mötesanteckningar, Lona-projektet 2012-05-05

Strandgruppens första möte, Toftagården, 13.00-15.00
Närvarande: Susanne Forslund, Kerstin Sjösvärd, Göran Göransson, Elisabeth Nylander, Raymond
Zelinski, Anne Grete Zielinski, Gert Jakobsson, Helena Andersson
Mötet startade med en kort presentation av deltagarna.
Susanne redogjorde för våra löften i LONA projektet, redogjorde för de olika grupperna, samt en
genomgång av de åtaganden strandgruppen skall göra.
Planerade resultat enligt ansökan är att;
 Åtgärda igenväxningen inom minst 2 ha utmed stranden Gnisvärd -Tofta (dyn skog,
strandäng/hed och dyner).
 Utarbeta en plan för skötseln och renhållning av strandområdet Gnisvärd -Tofta.
 Utreda förutsättningarna och förbereda för att del av stranden mellan Gnisvärd och Tofta
bad når ”Blå flagg”. Ta de vattenprover som krävs för att uppnå kriterierna samt placera ut
sopstationer för källsortering.
Arbetet (inkl. administration) innebär enligt ansökan att;
 Bjuda in expert på restaurering av strandhedar/ängar och dyner för föreläsning och
rådgivning.
 Ta fram en plan för långsiktig skötsel och renhållning av Gnisvärd och Tofta strand och
strandäng/strandhed. I utarbetandet ska alla berörda aktörer bjudas in och en gemensam
målbild skapas.
 Tillvaratagande av skräp och släke från stranden ska utredas och vara en del i planen.
 Stoppa pågående igenväxning genom att ta bort (hugga och rycka upp) unga tallar i
dynskogen.
 Slå och/eller bränna högväxt vegetation, röja sly och avverka träd.
 Presentera förutsättningarna för att del av stranden mellan Gnisvärd och Tofta bad att nå
”Blå flagg”.
 Vattenprovtagning enl. Blå Flagg både vid Gnisvärd och Tofta bad.
 Placera ut minst 5 sopkärl med källsortering utmed stranden.
 Informera om projektets tankar kring stranden och renhållningen.
Gruppen enades om att prioritera följande:







Grillplatser stigar, leder och stigar, åtgärda igenväxning av stranden.
Vi skall ta fram en strandplan för skötsel av stranden, mm. En strandplanen måste godkännas
av alla markägare (ägare till strand-samfälligheterna). Med godkännande från markägarna
och övriga nödvändiga tillstånd kan vi börja. Vi bör kunna starta jobba på de samfälligheter
som har gett godkännande för enskilda åtgärder (Göran, Elisabeth).
Tar reda på alla ägare till samfälligheterna längs stranden, samt kolla vem som är ägare till
hamnen och marken.
Det är viktigt att vi kommer igång och kan visa att det ”händer något i projektet”.
Blå flagg på någon del av stranden? Vi kollar hur provtagning sker. Regionen tar redan
vattenprover men inte i den omfattning som behövs för Blå flagg. Det behöver det tas flera
prover under säsong.





Kan vi ha källsortering på stranden? Mycket av det avfall som läggs i soptunnorna på
stranden skulle kunna källsorteras, men i dag finns inte det någon möjlighet att göra detta.
En möjlighet skulle vara att ha mindre källsorteringsstationer vid gångarna till stranden.
Tyvärr är inte längre Region Gotland som står för insamlingen av källsorterat material. I
nuläget är det svårt att få regionen intresserad, men vi jobbar vidare med frågan.
Susanne redogjorde för ett projekt som Håll Sverige rent gör bla. på Toftastranden. Projektet
går ut på att identifiera och räkna skräp på stranden kommer att pågå under 2012.Susanne
kollar om det finns möjlighet till ett samarbete med Lona.

Erfarenhetsutbyten/kunskapsspridning
Kill Persson Naturvårdare med långvarig erfarenhet av strandvård kommer att hålla ett föredrag om
Strandvård och strandskötsel den 5/6 kl 19.00 på Tofta Strandpensionat. Efter föredraget blir det
strandvandring på Toftastranden. Vi bjuder lämpligen in Kommun och Länstyrelen även intresserade i
Strandsamfällighetsföreningarna.
Niklas Johansson jobbar med steklar (bl.a. myror och bin) och annat ”sandlevande”. Han ska
inventera stranden och eventuellt hålla föredrag på sensommar-höst. Vore intressant om det även
kunde inspirera stugägare i området att värna om sandblottor.
Botanisk vandring, med Torbjörn Lindell återkommer med datum.
Lars Sjösvärd Länsmuseichef/landsantikvarie kommer att leda en vandring och visa fornlämningar i
området.
Vi skall ta fram ett programblad för aktiviteterna, samt information om Lona-projektet,
förhoppningsvis kan vi göra det tillsammans med Mars Lindén som ger ut Toftaguiden.

Diskussion om hantering av släken. En stor del av mötet ägnades år renhållning av stranden, och
framför allt och om möjligheten att hålla stranden fri från släke, Kan man ta upp den? Finns det
uppläggningsplatser? Hur miljöfarlig är den? Hur gör dom andra projekten som jobbar i Lova projekt
bla Hideviken se: http://www.hideviken.org/component/content/article/51-alla/168-lova-intressetvaexer
Beslutades att bilda en arbetsgrupp som jobbar vidare med ”släken” i gruppen Göran Göransson,
Raymond Zielinski och Gert Jakobsson.

Räfsor /Informationsskylt. Gruppen enades om att prova en ny metod för att stranden fin. En
informationstavla sätts upp med information om att vi gärna ser att man hjälper till att kratta
stranden. I anslutning till tavlan skall finnas ett antal ”Lona märkta” krattor för lån. Tanken är att när
man är på stranden skall man kunna kratta ihop och lägga på bestämda ställen för bortforsling. Två
fraktioner komposterbart och brännbart.
En dag för att starta kratta stranden kommer att ordnas, när det börjar växa på stranden.
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