Information om strandstädning och röjning av släke i Ljugarn
Stranden är Ljugarns viktigaste resurs och det är därför Ljusa udden sett det som en av sina
första viktiga prioriteringar att fortsatt hålla stranden ren, fin och tillgänglig för alla.
Bland planerna finns uppsättandet av en toalett i aspdungen vid parkeringen nedanför Bruna
Dörren samt lite längre fram papperskorgar och gångstråk för ökad framkomlighet utmed
Strandvägen.
Ljusa udden tog 2019 över ansvaret för rensning av släke, sten och skräp från stranden och
har inledningsvis lagt ned extra möda på att bredda stranden, rensa bort parkslide och vresros
samt åtgärder till skydd av hotade arter.
Förutom LOVA-bidrag (Lokala vattenvårdsprojekt) från Länsstyrelsen har underhållet av
stranden finansierats av lokala företagare som betalat en ”strandpeng”. Hittills har Lövängens
Pensionat, Strandcaféet, Ljugarns strandby, Smakrike, Bruna Dörren, Arbrebo, Ljugarns
Schakt, Ljugarns Handel och Mittemot lämnat bidrag. Vi hoppas att många fler företagare
och även privatpersoner vill vara med och bidra med en strandpeng. Swisha gärna en slant till
123 144 7580. Tack på förhand!
När det gäller strandstädningen är röjning och omhändertagande av släke värt att särskilt
nämnas. Genom att ta bort släken bidrar vi till en förbättrad vattenkvalitet och minskad
övergödning av havet. Inte mindre än 170 ton släke togs upp förra året, men då uppstod nästa
problem. Om släken tillåts ligga kvar i högar på strandängarna lakas den ur och bidrar
återigen till övergödningen. Länsstyrelsen ställde därför krav på att den ska forslas bort.
Eftersom släken är så näringsrik är det ju dessutom bäst för miljön om den kan utnyttjas som
gödning i jordbruket och därmed ersätta annan gödning.
Ljusa udden har därför tecknat ett förmånligt kontrakt med den lokala entreprenören Ljugarns
Schakt och Transport, som har kapacitet inte bara att regelbundet rensa stranden men också
att på ett miljövänligt sätt frakta bort och förvara släken i väntan på att den kan spridas över
åkrarna som fullvärdig gödsel.

