
 
 
Verksamhetsberättelse för Gunnarstorp Miljöförening 
 för tiden 2012-05-01  -  2013-04-30 
 
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
 
Anders Ljungnér, kassör 
Anna Augustsson, ledamot 
Einar Pontén, ledamot 
Gunnel Göstasson, ordförande 
John Bräutigam, ledamot 
Jonas Gustavsson, sekreterare 
Tomas Svensson, ledamot 
 
Föreningen höll årsmöte 29 juli 2012. 
 
Styrelsen har haft protokollfört möte 12 juni 2012 och 31 mars 2013.  Dessemellan har kontakterna 
skett via mail och telefon.    
 
Föreningens syfte enligt stadgarna är att i projektform verka för en förbättrad vattenmiljö i och 
kring Gunnarstorp kustområde. 
 
Styrelsen har under året fokuserat på: 
 

� vassröjning 
� bortforsling av vass 

 
Vassröjning 
 
Gunnarstorp Miljöförening har ett tillstånd för att röja vass i fem år framåt från 2011 i ett utökat 
område nordväst om kanalen samt ett område söder om kanalen. 
 
Vassen i dessa områden samt i Båtastan klipptes 17 augusti 2012 av Assar Johansson som är anlitad 
av kommunen för detta ändamål. Även detta år stod Torsås kommun för kostnaden för detta. 
 
Föreningens fokus har, liksom de senaste åren, varit att genom att slå vass i Örarevets 
Naturskyddsområde förbättra vattencirkulationen och därmed vattenkvalitén utmed Gunnarstorps 
kust. Föreningens tillstånd från Länsstyrelsen att slå vass inom några specificerade områden är 
villkorat till att vassen forslas bort.  
Tack vare Torsås kommuns stöd till vassröjningen, genom att ställa vassklippningsmaskin med 
förare till förfogande, kan tillståndet till fullo utnyttjas. Däremot kan bortforslingen av vassen som 
deponeras på öar inte genomföras på ett rationellt sätt. Kombination av manuell kraft och 
lantbrukarfamiljens maskiner fungerar inte från öarna. Föreningen har genomfört bortforsling via 
olika metoder som alla varit mycket arbetskrävande och på sikt inte hållbara.  
Styrelsen har också undersökt möjligheten att via entreprenörer med maskinell utrustning utföra 
arbetet. Något alternativ som uppfyller kraven till en rimlig kostnad har inte stått att finna.  
Styrelsen har också diskuterat kravet på bortforsling med Länsstyrelsens handläggare för reservatet, 
Anna Lindberg. Styrelsen har till henne belyst det orimliga och inkonsekventa i att Länsstyrelsen 
under sina egna skötselåtgärder för några år sedan lät bränna stora volymer träd och buskar dagligen 
under ett par månaders tid, utan att ens forsla bort askan, medan föreningen inte kan tillåtas att 



deponera eller bränna några högar vass, och om så skulle krävas, forsla bort askan. Åtgärden att slå 
vass och deponera den lokalt på ett fåtal ställen torde knappast störa näringsbalansen eftersom 
vassens näring, om den inte slås, likväl blir kvar på samma ställe. 
Den olösta problematiken med att forsla bort vassen kan på sikt innebära att föreningen inte kan 
utnyttja de delar av tillståndet där vassen måste deponeras utan access för traktor.  
 
 
Bortforsling av vass klippt 2012 
 
Tillståndet från Länsstyrelsen för vassröjning förelägger att klippt vass forslas bort och inte 
deponeras i vattnet, på stranden eller på strandängar. För att vi ska kunna få genomföra den årliga 
vassklippningen även under 2013 anlitades i maj 2013 en firma som med hjälp av en amfibiebil 
bedömdes kunna köra mellan öarna och hämta in klippt vass som klipptes sensommaren 2012. 
Förutom att det var nödvändigt för att efterfölja tillståndet var detta ett försök att rationalisera 
bortforslingen av vass. På grund av väderlek och svårigheten att förutse vattenståndet visade det sig 
inte möjligt att hämta in all vass. Den vass som bärgades placerades i Widerbergs trädgård och lär 
senare brännas på den platsen, vilket är irrationellt då förbränning på ön hade varit betydligt 
enklare. 
  
 
Övrigt 
 
Föreningen hade 35 betalande medlemmar 30 april 2013. 
 
 
 
Kalmar den 26 juni 2013 
 
 
.......................................  ..................................... ......................................... 
Gunnel Göstasson,  ordf  Jonas Gustavsson, sekr Anders Ljungnér, kassör 
 
 
............................ ........................... .......................  ...........................  
Anna Augustsson Tomas Svensson Einar Pontén  John Bräutigam  


