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K* rtfatåa d h es krå'rxe åm g ä w fös"e m i sn g*ffi s vsrksa !yå fä st
Föreningens ändamål och syfte är att stödja förbättringen av Vägumevikens stränder och vatten.
Målet är förbättrad 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 kommer att klippa vass och rensa släke regelbundet ur
vattnet. Maskintimmar kommer att användas för att rensa längs strandkanterna, ta upp släke samt
forsla bort släke. Under åren t.o.m. 2019 begränsades området till Skärsudden och Barläst. Fr.o.rn.
2020 utökades området till att omfatta även Stainskärs stränder och LOVA-bidrag är beviljat för 2020
för att utöka området. 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. På längre sikt hoppas vi att Länsstyrelsen vill bidra med att göra
vandringsleder kring viken. Det är även vår förhoppning att utformningen av vägbanken vid Asunden
görs om så att bättre genomströmning erhålls i viken. Även norra piren i Slite behöver åtgärdas för
bättre genomströmning och bottenkvalitet. På sikt ser vi gärna att även muddring av viken görs.

Fr*ielet $tnaxrdbeåffiåå cefu Strnnaåaåmgan
Jordbruksverket har bevi ljat föreningen Vägu mevi käns Vän ner ekonomiskt
projektstöd för att utarbeta Strandbeten och Strandängar runt
Vägumeviken. Projektet avser att återskapa den värdefulla naturmiljön runt
Vägumeviken genom röjning, stängsling samt vassröjning inom området för
att kunna återuppta bete av markerna och tillgängliggöra dessa områden för
såväl boende som besökare.

En del av området betas redan idag och nu får föreningen möjlighet att utöka området för att på så

sätt förhindra att vassen växer längre ut i vikarna. Projektet innebär en bra fortsättning på ett tidigare
projekt föreningen hade under åren 2Q17-2018. Det tidigare projektet innebar försök med att enbart
klippa vass, men ingen stängsling eller djurbete fanns då med. I och med stängslingen kommer vass att
klippas och djur kommer åt att beta ett större område.

Proiektet innebär att stängsling kommer ske runt de inre delarna av Vägumeviken i tre olika etapper.

o Område 1 avser delar av Sliteskogen och knyter ihop med Stainskärsudden färdigtz}?t.
o Område 2 avser Skärsudden - Hammarssidan (sommarstugeområdet) färdigt 2O2].
o Område 3 avser området från Stora Hammars längs vägen till Barläst färdigt 2A22.

I projektet ingår att anlägga färister över några befintliga vägar samt bygga några stättor, som gör det
möjligt att öppna nya vandringsstigar för att ta sig runt Vägumeviken från Slite till Barläst och Asunden.
Tidplanen innebär att projektet skall vara klart för slutredovisning i mars 2022.

Projektstöd beviljades i slutet av oktober 2019 och då påbörjades arbetet med att skriva markavtal
med berörda fastighetsägare samt förnya ett tillstånd att få köra med nödvändig maskinutrustning på
strandskyddat område. Markavtalen och tillstånden är nödvändiga för att arbetet ska kunna påbörjas
inom varje område,
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Frc$ ckfi Såäkesskörd Vägeaxxt*wåk*xa
Sedan 2016 har föreningen Vägumevikens Vänner sökt ekonomiskt
stöd för att kunna åtgärda hela den inre delen av Vägumeviken. År
2020 fick vi det glädjande beskedet att bidrag beviljats även för
rensning av Stainskärs stränder. ,r:\ktleh

ryndiehen

PROJEKT

!?l!
l: irymtriÄ

Länsstyrelsen i 6otlands län har fortsatt beviljat föreningen ekonomiskt stöd för vattenvårdsprojekt i

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 kommer att användas som jordförbättringsmedel.

Detta innebär att området utökas är 2020 till att gälla även Stainskärs stränder. Tidigare har bidraget

endast gällt Skärsudden och Barläst.

Förutsättningarna för projektet är följande:

t. Projektet har tidigare genomförts under perioden 2020-04-01 -ZAZA-LA-31. N,,rtt fr.c.m. 2021

är att projektet ska genomföras under perioden 1 juni - 15 april. Detta är mer gynnsamt för oss

eftersom tiden tidigare förhindrat oss attta upp släke när markerna varit körbara.

2. 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. Därför är det viktigt att vi alla, även fortsättningsvis, hjälps åt med släkesräfsning.

3. Dokumentation av projektet görs av föreningen. Mängden släke dokumenteras genom

fotografering före och efter skörd. Slutrapportering med ekonomisk redovisning ska framöver
vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 28 februari.

4. Analyser av skördad släke ska göras minst en och högst två gånger per år och strand. Resultaten

av analyserna bifogas slutrapporten till länsstyrelsen.

Eftersom ekonomiska medel söks varje år vet vi i dagsläget inte hur stort bidraget kommer att bli

kommande år. I budgeten för är 202A * 2022 har vi utgått från bidraget 2019 och ökat det lite.

$xaf*rs^gxa{åspm

För att sprida information om föreningens verksamhet och olika aktiviteter kommer vi att användas

oss av följande kanaler:

o Hemsida (www.vagumeviken.se )och Facebooksida

-( 
https://www.facebook.com/vagu m evi kensva n n erl )

r Medlemsutskick per post och affischering
o Artiklar och reportage i lokala media

LoKÅrÅ vlrtrruvÅnos
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Sffirr"*låsr"r e"acåc måqe*et mcxxå

Styrelsen består under 2021-2A22 av fyra ordinarie ledamöter och en suppleant. För föreningens

ekonomi hänvisas till budget för år 2021,-2A23. Föreningen kommer att ansöka om bidrag för olika

projekt som gynnar föreningens ändamå|. Dessa projekt är dock ej budgeterade. Lova-bidrag beviljades

med 3.42 000 kronor för år 2020. Bidraget avser 80 % av den totala kostnaden och resterande 20 % ska

täckas med finansiering i form av ideellt arbete. Oklart med framtida bidrag och därför har bidraget

budgeterats med 2019 års nivå. Bidrag för Strandbeten och Strandängar är beviljat med 1 532 196 kr

för år 202A * 2022. Bidraget avser 90 % av kostnaden och resterande 10 % ska täckas med annan

finansiering. För område 1 och 2 har markägare gått in och täckt in dessa 10 %. ldeellt arbete räknas

inte som finansiering i detta projekt. Styrelsen träffas 3-4 ggr per år. lnga styrelsearvoden utgår.

3200 i omr 1 Strandbete/Strandäng i roe 977,a0 kri, 0,00 kr i 0,00 kr :--:-,i.-: - :- i --. - . r _

i EZOO j Omr 3 Strandbete/Strandäng I 0,00 kr 1 258 472,00 kr i 0,00 kr i

i gzro i rg.n finansiering strandbete i 70 317,00 kr i 0,00 kr i 0,Q0 kr j

j j Summa intäkter ' 788 758,00 kr i 7|8722!oa kr i 90 2s0r00 kr j
,,,
.

i Kostnader

i +0r0 i Medlemskostnader ) 4 000,00 kr: 4 200,00 kr; 4 400,00 kr :

i +roo i tcostnader släke LovA i :s 000,00 kr r 75 000,00 kr i 75 000,c0 kr:

:-'.-ti +zxxiStrandbeten område 1 I 121 358,00 kr i 0,00 kr i 0,00 kr .

'l

i jsumma kostnader i :,tte75&00 kr i 388 35O00 kr, 90 400,00 kr 
i

tiiij
:
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Under 2A211.:J|2023 planerar föreningen att genomföra nedanstående aktiviteter varje år:

o 2-3 medlemsträffar med rensning av släke och stränder per år

o 1 årsmöte per år

o l grillkväll för medlemmar och andra intresserade

o Föreningens medlemmar uppmanas att bistå med ideellt arbete vid minst två tillfällen per år.

o Nyårsfirande på Skärsudden

o Maskinella arbetsdagar med olika typer av maskiner behövs varje år för arbetet med LOVA-

bidraget för upptagning och bortforsling av släke

o Maskinella arbetsdagar med olika typer av maskiner behövs varje år för'projektet med

Strandbeten och Strandängar. Det arbete som kommer att genomföras är:

o Klippning av vass runt Vägumeviken

o Röjning längs med stängselleder

o Stängselarbete och material

o Grävning av färistar inkl. material

o Uppsättning av stättor
o Material för stängsel, stättor och färistar kommer att köpas in till projektet Strandbeten och

Strandängar.

r Markägaravtal ska skrivas med samtliga markägare som berörs av projektet Strandbeten och

Strandängar.

r Målet är att föreningen har 100 medlemmar per 3U722023.

Styrelsen för Vägumevikens Vänner i maj 202L

Susanna Holmgren

t

r\ %/r' '' "
Linda Stenström
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