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1.SAMMANFATTNING 

Vägumeviken har under 1900-talet påverkats av olika ingrepp. De ingrepp som 

redovisats i denna rapport har alla prövats enligt då gällande lagstiftning. 

Det är först på 1970-talet som miljöpåverkan vad gäller Vägumeviken verkligen 

kommer till tals, det var ju också då som miljöintresset i stort väcktes i Sverige 

och världen. 

1975 gavs de senaste tillstånden som påverkat  vattenomsättningen i 

Vägumeviken, dels fortsatt deponering vid norra piren och dels vägbanken till 

Asunden. Den deponering som tilläts 1975 fick inte den omfattning som 

Cementa yrkat på i sin ansökan. Cementa nyttjade bara en mindre del av det 

tillstånd de erhöll. 

De två senaste domarna från 1975 är vad gäller villkor för verksamheten 

fortfarande giltiga.  

 

2.UPPDRAGET 

I sitt tillsynsarbete samt inför bildandet av det marina reservatet ”Slite 

skärgård” , kartbilaga 15, har Länsstyrelsen sett behov av att reda ut vad som 

hänt samt vad som gäller vattenrättsligt i Vägumeviken. Länsstyrelsen har 

överlämnat ett antal domar och annat underlag gällande Vägumeviken och 

beställt en sammanställning av detta material samt också begärt en mer 

detaljerad redovisning  över vad som i övrigt framkommit. 

För att få en gemensam uppfattning av uppdraget har ett besök vid pirarna i 

Slite samt vid vägbanken till Asunden gjorts tillsammans med Länsstyrelsen. 

Undertecknad  har också tillsammans med Länsstyrelsen träffat den ideella 

föreningen Vägumevikens vänner. 

Allt material som nyttjats i denna rapport finns samlat i en pärm som 

överlämnas i samband med att slutrapporten redovisas, allt i pärmen är 

kopior. 
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3. KORTFATTAD KRONOLOGISK BESKRIVNING AV       

DOMSTOLSPRÖVNINGARNA 

 ”Statens hamnarbete” fick 1928 tillstånd att tippa muddermassor från 

Slite hamn i  Vägumeviken utanför mark tillhörig Slite Cement och 

Kalkaktiebolag, troligtvis i samma område som  kommande 

deponeringar. 

 1954 fick Slite Cement och Kalkaktiebolag tillstånd att under 10 år 

deponera 50 000 ton avbaningsmassor /år i Vägumeviken utanför egen 

mark. 

 1963 fick Skånska Cementaktiebolaget avslag på ansökan att nyttja 

1954-års tillstånd ytterligare några år då tillståndet ej nyttjats fullt ut. 

 1964 fick Skånska Cementaktiebolaget tillstånd att under 10 år 

deponera 60 000 ton schaktmassor/år, ca 3 000 ton obränt skorstens- 

och elfilterdamm /år samt industriavfall i Vägumeviken. 

 1975 fick Cementa AB tillstånd att under 10 år i Vägumeviken deponera 

avbaningsmassor. 

 (1975 ansöker Cementa hos Länsstyrelsen om dispens från att söka 

tillstånd enligt miljöskyddslagen för deponeringen i Vägumeviken. 

Ansökan togs tillbaks under sittande huvudförhandling i 

vattendomstolen och miljöprövningen inkluderades i vattenmålet.) 

 1975 fick Fortifikationsverket tillstånd att bygga en vägbank till 

Asunden. 
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4. REDOVISNING AV ANSÖKNINGSHANDLINGAR OCH DOMAR I 

KRONOLOGISK ORDNING SAMT OCKSÅ BESKRIVNING AV 

PARTERNAS AGERANDE 

Dom 1928 

”Statens hamnarbete” tilläts 1928 att på område tillhörande Slite Cement och 

Kalkaktiebolag i Vägumeviken deponera muddermassor från Slite hamn. 

Deponeringen skulle ske enligt till ansökan bifogad karta (saknas). 

Deponeringen fick ej ske till högre nivå än 2,5 m vattendjup vid 

medelvattenstånd.  Sannolikt är deponeringsområdet detsamma som senare 

kom att nyttjas för avbaningsmassor då det är på område tillhörande Slite 

Cement och Kalkaktiebolag som tillståndet gäller. 

 

Ansökan 1953, AD 82/1953 

Slite Cement och Kalkaktiebolag ansöker 1953 om tillstånd att få deponera ca 

50 000 ton ofyndigt material/år inom ett stort område i Vägumeviken utanför 

bolagets fastigheter Österby 1:8, 1:48; 1:106 och 1:108, platsen är närmare 

angivet i ansökan på en karta samt sjökort se bifogad karta nr 1 och 2. Bolaget 

söker också godkännande i efterhand för redan utförd deponering på samma 

plats. Se kartbilaga 3 som möjligen visar den deponering som i efterhand 

sökes legalisering utav. Nu har bygget av södra piren påbörjats. 

 Fiskeriintendenten yrkar på tidsbegränsning av 5 år och 

 Slite köping påtalar att en avloppsledning kan behöva förlängas då 

viken är recipient för köpingens avloppsvatten. 

Dom A58/1954 

Domstolen ger tillstånd till ansökan med tidsbegränsning till 30/8 1964. 

Domstolen påtalade att de utfyllda områdena i minsta möjliga mån skall 

inverka störande på landskapsbilden. 

I 1963 års ansökan kan man utläsa att utfyllnaden efter 1954 tillstånd i första 

hand skulle ske ut till den utanför Länna liggande s.k. Stora reveln. ”Längre 

fram skulle, om så erfordrades, jämväl övriga revlar inom det då angivna 

området och eventuellt även mellan revlarna belägna delar av detta område 

utfyllas”.   

Av en bifogad karta nr 4 från 1959 kan man konstatera att södra piren då är 

färdig och i form liknar dagens utformning. Denna pir har sedan tagits över av 

Gotlands kommun/Region Gotland. Karta nr 5 är en bilaga från tillsynsbesök av 

Naturskyddsrådet i länet den 3 februari 1959. Rådet konstaterade att 

utformningen av södra piren i huvudsak utformats enligt rådets anvisningar. 

Rådet tillstyrkte enhälligt byggandet av norra piren enligt karta nr 6. 



7 
 

Ansökan/beslut  1963 

1963 ansöker Skånska Cementaktiebolaget D 70/1963 om anstånd med att 

utföra deponering enligt 1954 års beslut. Bolaget har de senaste nio åren 

deponerat ca 375 000 ton och anser att det finns tillståndsgivet utrymme för 

ytterligare volymer. Slite köpings hälsovårdsnämnd begär i första hand 

föreskrifter för att hindra förstörelse och förfulning av Vägumeviken i andra 

hand att fortsatt utfyllnad förbjuds. Ansökan avslås av domstolen. 

 

 

Södra pirens östsida, man kan se att deponerat byggavfall kommer fram genom vågerosionen.  

Foto: Kalle Nyberg   

  

Ansökan 1963 

Skånska Cementaktiebolaget inkommer 1963 med en ny ansökan (D. 

103/1963) om fortsatt tippning inom samma områden som 1954 års dom 

medgivit, man ansökte om att få deponera: 

 60 000 ton schaktmassor /år, 

 ca 3 000 ton obränt skorstens- och elfilterdamm /år samt 

 industriavfall från fabriken. 

Man beskriver att man hittills enligt 1954-års dom deponerat i form av två 

pirar (södra och norra piren). Karta nr 7 visar läget 1963 
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I ansökan beskrivs att bolaget den 3 februari 1959 samrått med 

Naturvårdsrådet i Gotlands län, utfyllnaden med södra piren var då avslutad 

och rådet konstaterade att utfyllnaden utformats i huvudsak efter de 

rekommendationer rådet givit. 

 Naturvårdsrådet tillstyrkte 1959 enhälligt utbyggnaden av norra piren, 

vilken inte borde göras fullt så hög. De två pirarna fick sitt slutgiltiga 

utseende och sin slutgiltiga utbredning fram till 1964.  

 Fiskeriintendenten hänvisar till ett jämförelsevis omfattande nätfiske 

efter gädda och sik samt ett livligt spinnfiske baserat på fiskekort. Stora 

utsläpp kan inverka på vattenområdets biologiska produktionsförmåga. 

Fiskeriintendenten är skeptisk men tillstyrker ändå ett 10 årigt tillstånd 

enligt 1954 års dom (50 000 ton/år). 

 Hälsovårdsnämnden anser att deponeringen i första hand skall ske för 

utfyllnad på land och i andra hand mellan de båda pirarna att 

avloppsledningen förlänges, att inget brännbart avfall deponeras samt 

att matjord lägges ovanpå utfyllnaderna. 

 Statens Vatteninspektion (blir senare en del av Naturvårdsverket) 

konstaterar att de äldre delarna av pirarna stabiliserats men att de 

yngre är underkastade erosion. Denna erosion måste minska. Tippning 

i laguner är bra. Tippning bör fortsätta norr om norra piren då det ger 

mest skyddat läge. Tillstånd bör tidsbegränsas till tio år. 

 

         Norra piren där strömmar och vindvågor bildar revlar. 

         Foto: Kalle Nyberg 
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Lännahamnen i dag, en inre- och en yttre småbåtshamn. 

 

Dom  A 55/1964 

Bolagets ansökan beviljas i juli 1964 med förbehållet att: 

 Deponering endast får ske norr om norra piren. 

 Deponering skall ske etappvis i invallade områden. 

 Oförutsedd skada tidsbegränsas till 10 år efter att tillståndet gått ut dvs 

1984. 

 Den slutgiltiga utformningen av de utfyllda områdena skall ske i samråd 

med länets Naturvårdsråd. 

 Lagunområdet bör utformas i samråd med Vatteninspektionen. 

 Tillståndet tidsbegränsas till tio år dvs till juli 1974. 

Efter denna tidpunkt ges ej flertillstånd till deponering som innebär att 

pirarnas längd ökar. 

 

Ansökan 1974 

I Cementa ABs ansökan 1974 (Lst dnr 11.181.701-74) beskriver man att stora 

volymer schaktmassor använts för utfyllnad norr om Bogeviken i område som 

senare skall nyttjas för bebyggelse, därför finns det ”utrymme kvar” enligt 

bolagets syn på domen från 1964. Ansökan gäller nu bara avbaningsmassor 

men inom hela området norr om norra piren enligt bifogad 

etappindelningkarta nr 10, 11 och 12. Området rymmer ca 2,5 Mm3 massor. 
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Produktionen 1974 ger ca 90 000 m3/år men enligt planerna kan 

cementproduktionen inom kort tredubblas vilket skulle ge betydligt större 

volymer avbaningsmassor. Nu pratas i ansökan om m3 inte längre ton. (1 m3 

avbaningsmassa väger ca 1,5 ton). 

Tillståndet 1964 medgav deponering av 60 000 ton avbaningsmassor/år, 1963 

producerade bolaget 90 000 m3 avbaningsmassor motsvarande ca 135 000 ton 

avbaningsmassor. Mycket massor används till andra utfyllnader i samhället. 

Deponeringsverksamheten erhåller nu omfattande kritik från alla håll. 

 Länsstyrelsen anser att fortsatt tippning utöver det som behövs för att 

avsluta pågående deponering inte bör ske. Om tillstånd ändå ges skall 

den omfatta endast en del av ansökt område. Länsstyrelsen föreslår 

också att en omfattande tipplan upprättas samt att samråd skall ske 

med Länsstyrelsen, samt att om parterna inte kommer överens frågan 

hänskjuts till  Vattendomstolen. Länsstyrelsen är under förhandlingen 

mycket kritisk över tiden som varit, främst vad gäller 

landskapsvårdande insatser och avslut av områden. Bolaget replikerar 

att samråd med Naturvårdsrådet i länet enligt 1964 års beslut skett och 

att rådet godkänt den verksamhet som varit. 

 Naturvårdsverket anser att sökanden bör åläggas att finna 

deponeringsplatser på land. 

 Gotlands Naturvårdsförening bestrider ytterligare tippning annat än 

uppsnyggning av området. 

 Kommunstyrelsen i Gotlands kommun motsätter sig fortsatt tippning i 

viken. 

 Länsläkarorganisationen anser att verksamheten snarast bör upphöra. 

 Hälsovårdsnämnden i Gotlands kommun motsätter sig fortsatt tippning 

utöver det som behövs för att avsluta pågående deponering inte bör 

ske. 

 Fiskeriintendenten och Lantbruksnämnden anse att den grumling som 

uppkommer skall kontrolleras av naturvårdsenheten vid Länsstyrelsen. 

 Många boende yrkar på förbud mot ytterligare dumpning. Argumenten 

är försämrade bottenförhållande, växtlighet, fiske o badmöjlighet. 
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Dom VA 62/74 

I 1975-års tillstånd diskuteras verksamheten alltmer kritiskt och Cementa AB 

uppger att de på sikt kommer att helt övergå till att deponera på land. Bolaget 

får ett 10 årigt tillstånd till utgången av 1985 omfattande enbart 

naturmaterial. Deponiområdet avgränsas till de i ansökan numrerade 

områdena 1-2, 6-8, och 12-14. Oförutsedd skada skall anmälas senast 

utgången av 1990. Kartbilaga nr 12 visar läget 1974 samt vilka områden som 

slutligen ingick i tillståndet. 

En sammanfattning av tillståndsvillkoren nedan visar vilket stort tillsynsansvar 

som läggs på Länsstyrelsen. 

V 1. Områdena skall tas i anspråk efter samråd med länsstyrelsen. 

V 2. Enbart naturmaterial. 

V 3. Stabila invallningar skall byggas om grumling uppstår skall åtgärder 

diskuteras med länsstyrelsen. 

V 4. Utfyllnad till max 2 m över medelvattenytan. 

V 5. Uppsnyggning av norra pirens sydsida i samråd med Länsstyrelsen , 

avslutad inom 2 år. 

V 6. För Länsstyrelsen inom ett år presentera detaljutformning av pågående 

och tidigare tippning. 

V 7. Sommartid endast tippning efter samråd med Länsstyrelsen. 

V 8. Om grumling sker skall denna kontrolleras av Länsstyrelsen. 

V 9. Ev. tvister hänskjuts till Vattendomstolen detta gäller utöver punkterna 1-

8 också fisket. 

Studie av Cementas miljörapporter 1975-1982 visar att det endast är år 1977 

som bolaget deponerar avbaningsmassor i Vägumeviken och då 95 000 ton. 

En tolkning av modernt flygfoto jämfört med karta nr 12 med tillståndsgivna 

celler kan tydas så att Cementa fyllde ut cell 1 som blev klar 1977  (enligt karta 

nr 13) och därefter fylldes slutligen cell nr 6 och efter detta har man troligtvis 

inte deponerat några större volymer norr om norra piren. 
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    Flygfoto över norra piren som den ser ut i dag. 

 

Dispens från skyldigheten att söka tillstånd enligt 

miljöskyddslagen. 

1969 tillkommer miljöskyddslagen och det innebär att Vattendomstolen 1974 

endast prövar byggandet i vattnet dvs förändring av vattnets djup och läge. 

Miljöskyddslagen är tillämplig på utsläpp av fast ämne i sjö eller 

vattenområde. Länsstyrelsen kan ge dispens från skyldigheten att söka 

tillstånd enligt miljöskyddslagen. Cementa söker denna dispens hos 

Länsstyrelsen ( Dnr 09-80-105), ansökan omfattar både deponering på land, 

främst kalidamm samt avbaningsmassor i Vägumeviken. 

Dispens innebär att prövningen sker på Länsstyrelsen. Enligt nuvarande 

lagstiftning Miljöbalken prövas olika kapitel i miljöbalken i en samordnad 

prövning. 

Vid huvudförhandling den 18 mars 1975 då Länsstyrelsen också skulle 

behandla dispensfrågan föreslår sökanden att ansökan om dispens enlig 

miljöskyddslagen gällande deponering i Vägumeviken tas tillbaks och att 

frågan regleras i vattendomen se VA 62/74. Länsstyrelsen godtar detta men 

upplyser att frågan om dispens från skyldigheten att söka tillstånd gällande 

deponeringen på land kvarstår. 
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December 1975 dnr 11,182-661½-74, 09-80-105 

Den 1 december gav Länsstyrelsen Cementa undantag från att söka tillstånd 

hos Koncessionsnämnden för sin deponeringsverksamhet i stenbrottet. Till 

beslutet är kopplat villkor. 

 

Ytterligare utfyllnad 

Någon gång efter 1964 troligtvis efter 1974 läggs massor upp inne i 

Lännahamnen för  att skapa uppläggningsplats för fritidsbåtar. Deponeringen 

finns inte angiven i någon till denna rapport redovisat underlag. 

 

Ansökan 1974 - vägbank till Asunden 

Fortifikationsförvaltningen sökte 1974 om tillstånd för en 900 m lång vägbank 

mellan Hammarslandet och ön Asunden, i beskrivningen av vägbanken ingår 

en 20 meter lång bro samt 6 st. kulvertar. 

Fiskeriintendenten, Sjöfartsverket och Kammarkollegiet har ingen erinran 

vilket däremot Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Gotlands kommun har, de 

anser företaget mindre lyckligt men bestrider inte ansökan. 

Gotlands kommuns hälsovårdsnämnd påtalar att Vägumevikens nuvarande 

status inte får försämras, Gotlands Naturvårdsförening samt några 

privatpersoner bestrider ansökan.  

 

Dom  VA59/74 

Fortifikationsförvaltningen  fick 1975 (VA 59/74) tillstånd att anlägga en 

vägbank mellan fastigheterna Hamars Stora 1:13 och  Asunden 1:1 i 

huvudsaklig överensstämmelse med i målet ingiven situationsplan. Tillståndet 

är förenat med 7 st. villkor och arbetet skall vara utfört senast utgången av år 

1980. Oförutsedd skada skall anmälas senast utgången av 1985.  

Av domen framgår det att vägbanken skall ha minst 20 meter fri broöppning 

med ett medeldjup vid medelvattennivå till 0,75 m.  De 6 kulvertarna skall ha 

minst 0.6 meter i diameter, vid medelvattennivå skall de vara fylld till minst 

hälften med vatten.  

Domstolen ger tillstånd med följande villkor: 

V 1. De fria broöppningarna skall ha minst en längd av 20 meter. 

V 2. Banken och bron får ej byggas högre än 1,5 m över medelvattenytan. 
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V 3. De enligt situationsplanen angivna kulvertarna skall ha minst 60 cm i 

diameter. 

V 4. Till bron skall byggas en ränna ut i Vägumeviken. 

V 5. Vägbankens överyta skall utformas i samråd med Länsstyrelsen. 

V 6. Tvister mellan  Fortifikationsförvaltningen och Länsstyrelsen hänskjuts till 

domstolen. 

 

Vägbanken och bron till Asunden. 

Foto: Kalle Nyberg 

  

På flygfotot ser man tydligt den grävda rännan i anslutning till vägbron. 
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5. MUDDRINGAR  

Slite hamnar har under det senaste decenniet muddrats ett flertal gånger samt 

också byggts om och fördjupats. Denna redovisning tar inte upp mer än vad 

som kommit fram vid sökandet efter andra handlingar rörande Vägumeviken. 

1928 prövade Vattendomstolen muddertippning i Vägumeviken efter 

muddring av Slite hamn. 

I skrivelse från Cementa 29 oktober 1973 anger bolaget att man deponerat 

muddermassor i Vägumeviken augusti 1954 och juni 1964. 

1974 ville Cementa rensmuddra sin hamn och sökte tillstånd att deponera 

massorna nordost om Magö. Efter samråd med fiskerimyndigheterna ändrade 

bolaget sig och begärde att få deponera massorna ca 30 000 m3 mellan norra 

och södra piren se karta nr 9. Ansökan togs tillbaka den 3 maj 1977 samtidigt 

som ny inlämnades. I den nya ansökan omfattade 465 000 m3 muddermassor 

från Cementas och Gotlands Kommuns hamn deponerades massorna långt ut 

till havs, närmare bestämt 6 km ost syd ost om Magö. 

1993 rensmuddrade Gotlands Kommun Slite hamn på 2000 m3 som 

deponerades 8 km öster Magö.               

Under senare år har flertalet muddringar samt om- och utbyggnader av 

hamnarna utförts i Slite hamnar inga deponeringar av muddermassor har 

gjorts inne i Vägumeviken. 
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6. SLUTORD 

Rapporten omfattar det material som Länsstyrelsen redovisat och begärt att få 

sammanställt. Ytterligare material har sökts tillsammans med Länsstyrelsens 

arkivarie och en mindre del kompletterande material har hittats. Inga 

handlingar om Länsstyrelsens tillsynsarbete efter 1975 har redovisats eller 

hittats vid vårt letande i arkiven. Många frågor överläts till Länsstyrelsens 

tillsyn i de två domarna 1975, därför hade det varit intressant att studera 

handlingar från tiden därefter. Det går inte att säga att det inte finns mer i 

arkiven gällande Vägumeviken, men det kräver mycket resurser att söka. Man 

kan inte heller vara säker på att alla tillsynsfrågor har diarieförts. 

En brist i det nyttjade materialet är att de till domstolen ingivna 

ansökningshandlingarna oftast inte varit tillgängliga. Ofta kopplas 

domstolsbeslut till vad som sagts i ansökan eller att ingivna kartor och 

ritningar åberopas. Trotts dessa brister är rapporten tillfyllest för att förstå vad 

som skett och vad som gäller. 

Det är enbart under tiden 1964-1974 som bolaget deponerar kalidamm 

(skorstens- och elfilterdamm) i Vägumeviken, detta damm har troligtvis 

bidragit extra mycket till grumlingen av viken. 

Vid förhandlingarna 1974 klagar Länsstyrelsen på det dåliga samarbetsklimatet 

med bolaget under de gångna åren, bolaget bemöter att Naturvårdsrådet i 

länet varit delaktigt och godkänt det arbete som utförts. 

Naturvårdsrådet ibland kallat Naturskyddsrådet är av staten inrättat för att i 

naturvårdsfrågor inkomma till Länsstyrelsen med råd och förslag. Rådet är 

inrättat av staten men utan några effektiva redskap att hantera uppkomna 

situationer annat än med råd och förslag.  Naturvårdsrådet leddes av 

Landshövdingen och består av ett antal höga befattningshavare i länet (ex. 

länsarkitekt, länsjägmästare, vägdirektör, länsantikvarie, landsantikvarie, samt 

några kulturpersoner).  Naturvårdsrådet fick vad gäller pirarna i Slite 1964 

delegation  av domstolen att samråda gällande den slutgiltiga utformningen.   

Många remissinstanser anser vid förhandlingen 1974 att Länsstyrelsen skall 

mäta grumlingens spridning och intensitet, detta regleras också i villkor 8.  Om 

Länsstyrelsen utför eller är delaktig i någon grumlighetsmätning har inte 

framgått.  

Karta/bild nr 14 visar planerad efterbehandling av norra piren, bildens 

sammanhang framgår inte men borde vara en del av ett samrådsunderlag 

gällande avslutningsåtgärder. Inget mer om dessa avslutningsåtgärder har 

hittats. Bilden är från 1981 enligt tillståndet borde redovisningen skett tidigare 

redan innan 1977.  
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Det bör noteras att en del av Länsstyrelsens miljö- och vattentillsyn sköttes av 

Länsstyrelsen i Stockholm fram till 1985.  

Vad gäller byggandet av vägbanken till Asunden kan man anta att hänsyn till 

försvarsintressena skett. Vid besök på vägbanken tillsammans med 

Länsstyrelsen noterades att de 6 kulvertarna saknades. Om vägbanken skall 

rivas,  vilket diskuteras, så måste den frågan prövas i mark- och 

miljödomstolen. 

Jämfört med rättsläget i dag så är det uppseendeväckande att ingen,  

överklagade något av besluten gällande Vägumeviken. 

Det finns i dag inga tillstånd för deponering i Vägumeviken däremot gäller 

1975 års beslut vad gäller tillsyn. 

 

Annat som kan påverka eller har påverkat miljön i Vägumeviken är tex: 

 hamnverksamheten i Slite hamnar. 

 tidigare avloppsutsläpp från reningsverket i Lärbro. 

 utsläpp från reningsverket i Slite samt bräddningar därifrån. 

 omkringliggande markanvändning som jord- och skogsbruk. 

 den allmänt försämrade vattenkvalitén i Östersjön. 

 vatten som pumpas ut från Cementas verksamhet. 
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7. REFERENSER OCH UNDERLAG 

Domar från Nacka tingsrätt /mark- och miljödomstolen: 
VA 59/1974 

AD 82/1953 

AD 16/1928 

Ans. D. 70/1963 

Ans. D. 103/1963 

VA 62/1974 

 

Förstudie kring miljöeffekter av modifiering av en vägbank i Slite skärgård. 

Länsstyrelsen 2011:1. 

Länsstyrelsen Gotlands län. Bevarandeplan Natura 2000 Asunden. 

Samtal med Ingrid Fredriksson ” Rädda Vägumeviken”. 

Underlag insamlat av Andreas Pettersson Länsstyrelsen. 

Flygfoto i rapporten från Länsstyrelsen övriga foton  Kalle Nyberg. 

Protokoll naturskyddsrådet 1956, 1957. 

Insändare Gotlands Folkblad och Gotlands Allehanda 1957. 
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8.  KARTOR/BILDER  I KRONOLOGISK ORDNING 

Karta nr 1 1953 sjökort Vägumeviken. Ansökt samt beviljat deponiområde 

markerat 

Karta nr 2 1953 deponiområdet enligt nr1 i detalj 

Karta nr 3  1954 sjökort visande påbörjad södra pir 

Karta nr 4 1959 södra piren färdig 

Karta nr 5 södra piren avvägd 

Karta nr 6 1963 södra piren och förslag till sträckning av norra piren efter 

samråd med Naturskyddsrådet 1959 

Karta nr 7 1963 läget vid ansökningstillfället 

Karta nr 8 juli 1965 läget vid norra piren 

Karta nr 9  nov 1966 läget vid norra piren samt förslag på deponeringsplats 

för muddermassor från muddring av hamnen. Ansökan tas 

tillbaks 

Karta nr 10 1974 föreslag till utfyllnadsområde samt hittills utförd 

deponering norr om norra piren 

Karta nr 11 1974 förslag till cellindelning av föreslaget tippområde 

Karta nr 12  fram till feb 1974 utförd deponering 

Karta nr 13 fram till 1978 utförd deponering  

Karta nr 14 1981 blivande utformning, efterbehandling, vet ej sammanhang 

Karta nr 15 2011  del av reservatet ”Slite skärgård” 
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