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Föreningens ändamål och syfte är att stödja förbättringen av Vägumevikens stränder och vatten. Målet är
forbättrad vatten- och bottenkvalitet i Vägumeviken och att göra strandområdena kring Vägumeviken mer
tillgängliga för allmänheten. Föreningen har för avsikt att snygga upp runt stränder och göra grillplatserna
mer tillgängliga. Vi har klippt vass och rensat släke regelbundet längs stränderna. Maskintimmar har använts
för att rensa längs strandkanterna, ta upp släke samt forsla bort släke. Vår målsättning är att området kan

utökas och i framtiden även gälla för Stora Hammars stränder. Detta under förutsättning att intresse finns
från närboende samt att ekonomiska resurser beviljas för att utöka området. Fr.o.m. 2A2O har Länsstyrelsen
beviljat oss ekonomiska medel {LOVA-bidrag) för att utöka området så att det även omfattar Stainskärs
stränder. Jordbruksverket har beviljat ekonomiska medel för ett projekt som vi kallar Strandbeten och

Strandängar. Projektet kommer att pågå under åren 2019 - 2022 och innebär att föreningen röjer upp och
stängslar in stora områden längs viken för att låta djur beta kring viken. Vi hoppas på lite längre sikt att
Länsstyrelsen vitt hjälpa till med att göra vandringsleder kring viken och att det kan åter kan bli attrakti.-ra
badplatser i viken. Det är även vår ftirhoppning att utformningen av vägbanken vid Asunden görs om så att
bättre genomströmning erhålls i viken. Även norra piren i Slite behöver åtgärdas for bättre genomströmning
och bottenkvalitet. På sikt ser vi gärna att även muddring av viken görs.

Vägumeviken har blivit sämre med åren pga bygget av vägbank till Asunden, varfcir färskt havsvatten
stoppas upp och hindrar cirkulationen inne i viken. Bygget av pirarna i Slite har också mecifört att
cirkulationen i Vägumeviken minskat markant. Vatten från Lärbro Reningsverk, som tidigare har runnit ut i

Vägumeån, är nu åtgärdat vilket bidrar till att åter göra viken mer attraktiv.

Målet är att återställa de badstränder som funnits mellan Skärsudden och Stainskär. Vi vill få stopp på den
övergödning som är i viken genom att minska fosfor och kväve i vattnet och att göra viken attraktiv ftir
friluftsliv. En liten del av viken börjar bli återskapad genom klarare vatten och synlig botten. Sand kommer
nu in till strandkanterna och botten börjar bli mer kompakt.

Styreåse rscfu a"evås#r*r
Styrelsen bestod under 2O2O av fyra ordinarie ledamöter och en suppleant. I styrelsen ingick:

r lngrid Fredriksson (ordförande)

r Susanna Holmgren (ordinarie ledamot)

r Linda Stenström (ordinarie ledamot)

r Maria Wiklund Karlsson (kassör)

. Paul Lundahl, suppleant

Styrelsen har under 2020 haft 3 protokollförda sammanträden. lnga arvoden eller kostnadsersättningar för
styrelsearbetet har utgått. Vid årsmötet 2O2O utsågs Ulf Lundahl till valberedning och Britt-Marie Schärström

valdes till revisor med Dan Nyström som revisorssuppleant.

Årsrnöfe
Årsmöte hölls den 28 juni 2020. Årsmötet var helt digitalt p.g.a. Coronapandemin. Möjlighet fanns att ställa
frågor kring verksamheten och samtliga frågor och svar publicerades på fcireningens hemsida. Medverkande
vid årsmötet var styrelsen och intresserade medlemmar. Totalt deltog L7 personer i det digitala årsmötet.
lngrid Fredriksson valdes som ordförande för årsmötet. Vid sedvanliga val utsågs lngrid Fredriksson till
ordfcirande för ytterligare ett år, Susanna Holmgren valdes som ny ordinarie ledamoj fcir och
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Linda Stenström valdes som ordinarie ledamct på ett år. Vid årsmötet 2019 utsågs lngrid Fredriksson och

Andreas Löfkvist att arbeta med att utöka medlemsantalet i föreningen. Ett arbete som pågår.

i\'€ *r$$*rat ååsra.f:

Vid årets början fanns 76 medlemmar och per den 31/1,2 2020 fanns 80 medlemmar i fcireningen

Vägumevikens vänner. Nedan framgår utvecklingen av medlemsantalet sedan fcireningen startade år 2015.
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Bidrag beviljades från Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling for stängsling och klippning av

vass i 3 olika områden runt Vägumeviken under år 2019. Bidrag beviljades med totalt 1 532 196 kronor.
Bidraget avser 90 % av kostnaden och resterande 10 % ska täckas med annan finansiering. ldeellt arbete
räknas inte som medfinansiering. Projektet är indelat i tre områden. Område 1 blev nästan klart under 2020

men klippning av vass och uppsättande av stättor återstår. Stängsling av område 2 påbörjades under 2020.

r Område 1 avser delar av Sliteskogen och knyter ihop med
Stainskärsudden.

o Område 2 avser Skärsudden som knyter ihop med Hammarssidan till
sommarstugeområdet.

r Område 3 avser området från sommarstugorna vid Stora Hammars längs
vägen bort till Sarläst.

Projektet kommer att pågå t.o.m. mars 2022 då slutredovisning tiil Länsstyreisen ska göras. Mer information
om projektet finns på fcireningens hemsida på följande länk: https:llwwwgegurneyikq&tglstrqndbetgn-cqh-
stranda{rgarl
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Sedan 2015 har föreningen Vägumevikens Vänner sökt
ekonomiskt stöd fcir att kunna åtgärda hela den inre delen av
Vägumeviken. Syftet är att ta bort näringsläckage {kväve och
fosfor) till Östersjön genom bortforsling av släke från stranden
mellan Skärsudden och Stainskär samt stranden i Barläst.
Bortforslad släke används som jordförbättringsmedel.
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Verksamhetsberättelse med ånsredovisning för
Vägumevikens Vänner tVV) per 31" december 2fi20

Länsstyrelsen i Gotlands län har för 2020 beviljat föreningen ekonomiskt stöd för rensning av släke

på Skärsudden, Barläst och Steinskär. Stödet avser max 80 % av de stödberättigade kostnaderna.

Det innebär att 20 % ska medfinansieras med ideell tid. Den ideella arbetstiden värderas till 200 kr

per person och timme.

Mer information om projektet finns på föreningens hemsida på följande länk:

https :#wranÄr.vagu mevi ken.se/lova-stod/

Aktiviteterna för projektet år 2020 finns redovisade på här nedan.

fi *m s xat{'r! rd a akf iv* åetsr på.ffi t #kfi såå*k*ssfuc} reå

Föreningen anordnade är 2A2A fler än sju olika tillfällen for att ta bort släke från strandkanten.

Följande aktiviteter för släkesskörd genomfördes 2020:

Helgen 4-5 april 2020 gjordes den första delen på Stainskärsudden, då grävmaskin rensade
strandkanten och traktorer med vagnar körde iväg släkesmängderna. Det blev 50 vagnar och totalt
300 m3 släke, som sedan har spridits ut på åkrar.
Två helger i oktober 2020 skedde släkesupptagningen med hjälp av maskiner på Stainskärsudden.

Då var det lågvatten vid strandkanten, men att forsla bort det med traktor och vagn skulle förstöra
markerna och vägarna. Därfor måste dessa högar ligga kvar till det är så pass torrt på markerna igen.

Arbetet med att ta bort släkeshögarna kommer att göras ideellt under våren 202L.

Följande träffar med medlemmar genomfördes:
o Den 7 iuni2A20 deltog fem personer i arbetet vid Barläst. Anledningen till det låga deltagandet

berodde troligtvis på pandemin och att sommargotlänningarna inte hade kommit till ön ännu.
Arbetet genomfördes vid badplatsen på Barläst. Med traktor tog vi totalt upp ca 24 kubikmeter
släke. W bjöd på grillad korv med bröd. Totalt genomfördes 20 ideella arbetstimmar.

r Den 5 iuli 2020 samlades boende i trakten för släkesupptagning vid Skärsudden. Totalt arbetade 18
personer med släkesräfsning i 4 timmar. W bjöd på grillad korv och trevlig gemenskap. Totalt
genomfördes 58 ideella arbetstimmar vid detta tillfälle och vi samlade ihop 60 kubikmeter släke.

r Den 26-27 juli 2020 deltog 3 personer med räfsning på Stainskärsudden, vid de yttre bryggorna där
det gick att använda handkraft. Totalt genomfordes 30 ideella arbetstimmar vid detta tillfälle. Och
maskin transporterade bort ca 6 kubikmeter släke.

r Den 2 augusti 2020 samlades 33 st medlemmar för släkesupptagning vid Skärsudden och Barläst i 4
timmar. W bjöd på grillad korv och trevlig gemenskap. Totalt genomfrirdes 132 ideella arbetstimmar
vid detta tillfälle och vi samlade ihop 60 kubikmeter släke.

Keswå tat pr$i *kt s!å$kssskrånd
ldeella arbetstimmar. Sammanlagt har 250 ideella personarbetstimmar genomförts under 2020. Detta
motsvarar ett ekonomiskt värde av 50 000 kr.

Släkesmängd. Totalt har 1 050 kubikmeter släke tagits bort från strandkanten under är 2020.
Släkesanalys. Släkesprover har tagits på Skärsudden och vid Barläst. Enligt analysen av släken uppgick
mängden kväve till 3,2 g per kg prov och mängden fosfor uppgick till 0,31 g per kg provmaterial. Det innebär
att vi genom vårt arbete har minskat mängden kväve i vattnet med 882 G per år och mängden kväve har
minskat med 53 kg per år.
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Verksamhetsb erättelse me d årsredcvisning för
Vägumevikens Vänner {VV} per 31 decennber 2020

Budget. Utfallet av projektet har överensstämt med den budget som lämnades in till LOVA.

Villkor i stödbeslutet från LOVA. Samtliga villkor i stödbeslutet har uppfyllts under 2020.

Resultat på kort sikt. Efter borttagning av gammal släke kan vi skönja sand och grus på sjöbotten längs

stranden. Nyare sjögräs som har flutit in mot stranden är mycket lättare att ta bort och sjögräset ser friskare

ut. Glädjande nog kan vi nu efter första fem åren av rensning konstatera att sand flutit in mot stranden och

bildat räfflade vågor på botten. Strandkanterna vid Skärsudden och Steinskär har blivit fastare och det är nu

en trevligare miljö att bada i. Det har åter kommit folk till Skärsudden som vill bada och njuta av lugnet som

råder i de fina strövområdena. Den unkna lukten av gammal släke börjar delvis fcirsvinna. Vi är ncijda med

resultatet och räknar med att fortsatt arbete med rensning av släke kommer att ytterligare förbättra den

strandnära havsbottnen och strandkanten. Därmed kommer vi att undvika obehagen med ruttnande släke.

Medl*mislemp
Föreningen W är medlemmar i Gotlands Havsmiljöförening, lngrid Fredriksson sitter i styrelsen för
Gotlands Havsmiljöförening och har medverkat i möten hos den. Gotlands Havsmiljöförening är en förening

som delar erfarenheter av olika projekt vid andra vikar runt ön.

flffa.AgEHåFEå€å

Föreningens ekonomi framgår av årsredovisningen nedan f ör är 2A2O. Föreningen har ansökt om bidrag för
olika av projekt som gynnar föreningens syfte. Följande bidrag har beviljats:

r Lova-bidrag är beviljat med 142 000 kronor för är 2A2O for att återställa Vägumeviken och
stränderna kring viken. Vi har för första gången beviljats bidrag för att rensa Stainskärs stränder.
Bidrag för Stainskär har sökts under flera års tid. Släke har tagits bort för att minska näringsläckage
(kväve och fosfor) till Östersjön. Länsstyrelsen betalar utSO % av det beviljade beloppet i april varje
år under fcirutsättning att godkänd årsredovisning till Länsstyrelsen lämnas. Slutredovisning av
projektet gjordes i oktober 2020 och resterande 20 % utbetalades från Länsstyrelsen senare.

Bidraget har avsett Skärsudden, Barläst och Steinskär.
o Medfinansiering. Som medfinansiering har medlemmar i VV från bygden runt Vägumeviken kunnat

medverka vid ideella arbetsdagar. Dessa dagar har varit uppskattade och deltagarna har arbetat

ambitiöst. Medlemmarna i W har räfsat ihop släke i högar längs stränderna. Med traktor och vagn

har sedan den hopsamlade släken forslats bort.

. Bidrag för Strandbeten och Strandängar har beviljats 2019 med 1 532 t96 kronor. Bidraget

utbetalas i efterskott under år 2a2O - 2022. Bidraget avser 90 % av kostnaden och resterande 10 %

ska täckas med annan finansiering. ldeellt arbete räknas här inte som medfinansiering.

t,
Ärsareffi#vr5m{a}g
Föreningens resultat och balansräkning för är 2O2A finns på nästa sida. Den ekonomiska redovisningen fcir

2020 innefattar utöver föreningsspecifika poster även intäkter och kostnader for projektet Släkesskörd samt

fcir projektet Strandbeten och Strandängar. I likvida medel finns 43L 370 kronor. I dessa medel finns ett
förskott på 250 000 kr från Jordbruksverket för projektet Strandbeten och Strandängar. övriga skulder är

leverantörsskulder på 140 400 kr som avser projektet Släkesskörd. Kostnaderna kan frjrst betalas ut när

samtliga bidrag från Länsstyrelsen inkommit. Skulden upplupna kostnader består i en icke fakturerad

kostnad fcir grusning av vägarna på Skärsudden avseende år 2018, 2019 och 2A2A. För övrigt har fcireningen

inga skulder eller lån. Föreningen visar under 2A2O en vinst på 3 686 kronor. Styrelsen fö

överskott på 3 686 kronor förs tlll balanserat resultat = kapitalet.

att år

'$Verksamhetsber W202 lorgl.docx sid



Verksamh etsb erätteåse me d årsredcvåsnå ng föx"

Vägumevikens Våmner [VV] per 3å december 2S?*

Ärsredovisn ing 2020 Vägu mevikens vä nner

Resultaträkning 2020

Rörelsens intäkter

Medlemsintäkter

Vägavgifter

Gåvor

Lcua-stöd

Projektstöd 9tra ndbeten

Markägarstöd

Summa intäkter

Rörelsens kostnader

Medlemskostnader

Vägkostnader

[OVA-kostnader

Kostnader Strendbeten

Tillstånd

övriga kostnader

Bankkastnader

Summa kostnader

Årets resultat 2020

Balansräkning 2020 Vägumevikens vänner
Tillgångar lngående balans

Utfall2020

11 350,00 kr

4 350,00 kr

2 750,00 kr

142 000,00 kr

635 033,0CI kr

70 559,00 kr

865 S42,S0 kr

- 1 000,00 kr

- 4 350,00 kr

- 142 402,00 kr

- 7O5 592,00 kr

- 3 700,00 kr

- 4 062,00 kr

- t- 250,00 kr

- 862 356,00 kr

+ 3 586,00 kr

Budget 2020

9 500,00 kr

4 250,00 kr

0,00 kr

65 000,00 kr

1003 867,00 kr

111 90å,0ff kr

1 194 5Z5,OG kr

- 3 000,00 kr

- 4 250,00 kr

- 65 0O0,00 kr

- 1 115 775,00 kr

- 3 700,00 kr

- 5 250,00 kr

- 1 250,00 kr

- 1 198 225,00 kr

- 3 700,00 kr

Kundfordringar

Förutbeta lda kostnader

Bank

Summa tillgångar

Skulder

Levera ntörsskulder

Förskott Jordb ruksverket

övriga upplupna kostnader

Summa skulder

Eget kapital

Balanserat resultat

Årets resultat

9ui':-tma €gei kåFitål

Summa skulder * eget kapital

0,00 kr

0,00 kr

32 934,00 kr

32 93å$0 kr

lngående balans

0,00 kr

0,oo kr

- 8 450,00 kr

- 8 450,00 kr

- 20 385,00 kr

- 4 099,00 kr
4. -6. ^^ 

l,-.- då+ åsöeårutr ffir

- å? 934,SS kr

Utgående balans

35 500,00 kr

2 716,00 kr

393 154,00 kr

431 37$,ffi kr

Utgående balans

- 140 400,00 kr

- 250 000,00 kr

- 12 800,00 kr

- 403 200,00 kr

- 24 484,00 kr

- 3 686,00 kr

-6 ' -^ ^^ 
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- 431 37$,ffi kr
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Verksarnhetsberättelse med årsredavisning för
Vägumevikens Vänner [VV] per 31 december 2020

Infarmation
För att sprida information om foreningens verksamhet och olika aktiviteter har vi använt oss av följande

kanaler:

Hemsida (www.vagumeviken.se/ )

Facebooksida (https :l/www-facebook.com/vagumevikensva n ner/)

Medlemsutskick per post

Affischering

lnga artiklar och reportage i lokala media 2020

a

o

a

a

a

a

a

a

Ovriga aktiviteter

Ovriga aktiviteter där styrelsemedlemmar medverkat:

lngrid har deltagit i ett möte anordnat av Ldnsstyrelsen för kunskapsutveckling i olika vattenåtgärder

som görs runt ön under 2O2O. - Fåtal möten under 2020 p.g.a. pandemin.

Medverkat vid mätningar för miljöstatus av grunda havsvikar på Gotland.

Skickat in släke för analys - ett krav för LOVA-bidragen att detta görs varje år.

lnget nyårsfirande på Skärsudden år 2020 p.g.a. rådande Coronapandemi.

Tack
Ett varmt tack till våra medlemmar som frivilligt ställt upp och tjänstgjort vid våra aktiviteter. Stort tack

också till medlemmar som har skänkt penninggåvor eller på annat sätt bidragit till att möjliggöra
verksamheten.

Styrelsen för Vägumevikens Vänner i maj 2O21

Linda Stenström

Verksam hetsber W202 1org1. docx sid 6 (6)


