
MARK   &   HAV  
Projektplan

Projektidé:
Samfälligheten Lau Sockens Skifteslag ämnar tillsammans med föreningen Tutens Fiskläge, 
Laus Hembygdsförening, samt frivilliga krafter, röja och städa den centrala delen av 
Lausviken (tillhörande Lau socken), från den omfattande strandväxtligheten, vassen och 
släken, med målet att återskapa en avgränsad badvik för befolkningen och turistande gäster 
på Gotland.

Erfarenheter från tidigare projekt
Flera strandföreningar och samfälligheter (t.ex. Föreningen Österut, Västergarn, Hideviken, 
Herta, m.fl.) har genomfört strandstädningar, eftersom övergödning av Östersjön har medfört 
okontrollerad tillväxt av fr.a. vass och vildrosor samt ansamling av släke, vilket fått tidigare 
”öppna stränder” att växa igen. Strandväxtligheten har lett till att annan växtlighet och djurliv 
strypts, och medfört allt svårtillgängligare stränder för människor, i kombination med föga 
välkomnande illaluktande släke. Den tidigare uppskattade badviken i Lau har växt igen.

Vilka skall genomföra projektet  
Samfälligheten Lau sockens skiftelag är huvudansvariga, men samarbetar med föreningen 
Tutens fiskeläge, Lau Hembygdsförening och ideella krafter i socknen.

Syfte och målgrupp  
De senaste åren har strandväxtligheten accelererat, utan att någon organisation eller andra 
lokala eller ideella krafter haft ekonomi eller andra möjligheter att regelbundet hålla efter 
detta. Strandväxtligheten, fr.a. vassen, har ökat explosionsartat, släken som flyter in blir 
liggande och snabbt illaluktande, och annat skräp som flyter i land eller kastas av gäster 
ansamlas på stranden. 
Lausviken är ett populärt utflyktsmål för den lokala befolkningen liksom utomsocknes resp. 
turister på Gotland. Av särskild betydelse är den långgrunda, barnvänliga havsviken liksom 
möjligheterna att ta med husdjur till stranden, som (ännu) inte är klassad som en allmän 
badstrand. Detta har lockat barnfamiljer, människor med hundar och ryttare att besöka och 
uppleva den unika stranden.

Mål 
Fyll i om du uppfyller en eller flera av följande mål:
X/Ja 5-10-20 personer, som deltar i förenings- och sockenaktiviteter
- (Inga turistföretag deltar, som vi vet i dag)
X/Ja Projektet ger hållbar miljöutveckling: med bortforsling av släke får man mindre 
urlakning, resulterande i mindre kväveläckage till vattnet i viken.
X/Ja Långsiktigt: Samfällighetens bedömning är att första året kommer att innebära en stor 
arbetsinsats, för att rensa upp stranden efter många års eftersättning. Därefter bör det årliga 
underhållet kunna genomföras med mindre insatser
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X/Ja Övriga mål: Samfälligheten och medarbetare ämnar genomföra ett varsamt 
återställande av bedstranden, med vederbörliga hänsyn tagna till Natura2000 och andra 
naturhänsyn.

Tidsplan
Aktivitet Datum
Exempel:
Informationsmöten
Ansöka om tillstånd – inlämnat till Länsstyrelsens 
naturenhet
Genomförande av projektet 
Upphandling av entreprenör
Upprättande av skötselplaner
Slutrapport

September 2013 – juni 2014
September-oktober 2013

November 2013-juni 2014 
November 2013-januari 2014
November 2013-juli 2014
Hösten 2014 

Tillstånd
Ansökan till Länsstyrelsen Naturvårdsenhet är inlämnad och godkänd för en begränsad 
sträcka (c:a 200 m) av Lau-stranden (D-nr 523-2179-13). En kompletterande ansökan om 
förlängning av tillståndet har inlämnats och är under behandling

Skötselplan
Avser ni att göra en skötselplan i projektet?
Ja, efter det initiala stora arbetet (1-2 år) med att få stranden tillgänglig för människor och 
familjer igen, så planeras för en skötselplan med årliga städ- och underhållsdagar. Dessa 
planer bör kunna börja tillämpas från 2014/2015 och framåt.

Plan för hur projektet skall sprida resultatet
Hur visar ni att ni bedriver ett Leader-projekt Hur berättar ni vad ni gjort?
Förslagsvis sätts anslag/skyltar upp vid nedfarten till stranden där projektet och dess 
finansiärer och samarbetspartners beskrivs (jfr skyltarna för fiberutbyggnaderna). Arbetet 
kommer kontinuerligt att dokumenteras med bilder & text (& ev. filmer) från stranden 
(”före/efter”), samt en (kommande) egen flik på Lau sockens hemsida (www.Lau.se).
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Budget och finansiering 
                                    

Kostnader   Beskrivning Beräknat belopp, kr
Köpt tjänst/särskilt uppdrag Antal timmar - 80 56 000,-
Investering Anläggningskostnader 0,-

Skyltar 1 000,-

Övriga kostnader Möteskostnader 2 000,-
Bilersättning 100 mil á 18:50 1 850,-
informationsmaterial 1 000,-
Invigning 2 000,-
Porto, utskick 0 (vi försöker använda mail)

Finansiering
                                      

Beskrivning Beräknat belopp, kr
Ideell tid 20 personer x 8 tim x 175 kr/tim 28 000,-

Motivation till budget & finansiering:
Under många år har underhållet av stranden eftersatts, och vass, vildrosor, släke och annan 
växtlighet har fått strandlinjen att växa igen. För att öppna upp detta krävs arbetsinsatser 
med hjälp av maskiner, då vi bedömer att mankraft inte klarar detta initialt. En liten del av 
stranden har börjat rensas och entreprenören för detta (Ljunggrens åkeri AB) har i samråd 
med samfälligheten bedömt tidsåtgången maskinellt för komplettering och utvidgning av 
stranden uppgå till c.a 80 timmar, den största ekonomiska posten i vår ansökan. Stranden är 
så igenväxt att stora (maskin)insatser behövs första året, för att skötseln under kommande år 
beräknas kunna fortsättas manuellt och/eller med lätta maskiner.

Lau 2013-10-13
För samfälligheten Lau Sockens Skifteslag,

Tönu Saartok,
enl. uppdrag
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