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Utvärdering av vasslåtter i halvtid hösten 2012 

 

Torsås Kustmiljögrupp har via dess ordförande Rune Fransén fått i uppdrag att till Assar 

Johansson, förare av Truxormaskinen, vara behjälplig med att utforma en turordningslista för 

”vassklippning” utmed kustremsan i Torsås kommun. 

Vi i styrelsen för Torsås Kustmiljögrupp vill fästa våra folkvalda politikers uppmärksamhet 

på, att vassklippningen nu sker inom Norragårdens Samfällighetsförening som återfinns på 

turordningslistan som nummer sex av de elva Kustmiljöföreningar, som är medlemmar från 

norr till söder.  

När vi nu befinner oss så att säga i halvtid ser vi det som vår naturliga skyldighet att lämna en 

lägesbeskrivning av hur arbetet med vassklippningen framskrider samt med de erfarenheter 

och den information vi erhållit från våra medlemsföreningar. 

I vårt diarium med adress http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2012/ under 

augusti månad ser Ni exempel på vilka positiva reaktioner som inkommit från Södra Kärr 

Samfällighetsförening, Järnsida Stugförening och Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening 

på de mycket fina insatser som Assar Johansson har gjort för kustmiljön i Torsås kommun. 

Det är bara positiva reaktioner från medlemsföreningarnas kontaktpersoner, som är 

tacksamma och glada för att vassen tas om hand på ett bra sätt ur ett närings- och 

miljöperspektiv. 

Torsås Kustmiljögrupp har en lång tradition av att driva kustmiljöfrågor både lokalt, regionalt 

samt nationellt genom de återkommande Kustmiljökonferenserna som genomfördes mellan 

åren 1999 – 2007 i Torsås kommun. 

Torsås kommun var en av de första kommunerna i Kalmar län som utformade ett strategiskt 

levande måldokument, som ersatts av nuvarande Kustvårdsplan, som gäller fram till 2012. I 

Kusvårdsplanen, Torsås kommuns styrdokument för kustmiljön på sidorna 19 och 36 

redogörs det för hur kommunen tänker sig att ”Vassbekämpningen skall går till med 

åtgärdsförslag, tillståndsvägar och lagstiftning. 

Att driva kustmiljöfrågor med Kalmarsund och Östersjön i focus innebär att alltid se till 

möjligheterna ”i vårt eget vattenrike”, som är så oerhört betydelsefullt för natur, miljö och 

människor. Ett friskt hav rymmer en rikedom av arter som har försett oss med föda så länge vi 
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människor har funnits”
1
. Att klippa och skörda vass utmed kustremsan i Torsås kommun är 

precis ett sådant paradexempel på att se till möjligheterna.  

Genom att skörda vass i egen regi och med den organisation samt det arbetssätt som Torsås 

kommun idag bedriver har kommunen skött sitt miljöansvar  sedan 2011på ett föredömligt 

vis. Genom ”Vassbekämpning”… 

 

A. Skapas det förutsättningar för att omhänderta de närsalter främst kväve och fosfor som 

är bundna i vassen och i sedimentlagren  på ett ekonomiskt sätt, vilket motverkar 

övergödning . 

B. Motverkar att bottensedimenten ökar, vilket är positivt för fiskreproduktionen.  

C. Motverkar fortsatt igenslamning och förbättrar cirkulationen i sund, bäckar, åar samt i 

sjö- och vattensystem.  

 

Vi i Kustmiljögruppen ser tydligt fyra huvudspår, väl sammanflätade och integrerade med 

varandra som utkristalliseras vid hantering av vass. 

 

1. Klippning som ombesörjs av Truxormaskinen och föraren Assar Johansson. 

2. Omhändertagande av vassen via de ideella medlemsföreningarnas försorg från källan tills 

    att den kommer upp på ett lämpligt sätt på landbacken. 

3. Slutprodukt. Den röjda vassen kan efter torkning, flisas och malas samt därefter bl.a. 

    pressas till pellets. 

4. Användning. Pellets kan brännas till värme, strö i stallar, efter inblandning av kalk nyttjas 

i vattenrening, spridas på åkermark och förbättra kolhalten i jorden. 

Punkterna 2,3 och 4 ovan förutsätter emellertid att vass skördas.  

Skulle mot förmodan vassbekämpningen reduceras eller i värsta fall utebli i Torsås kommun 

längs kuststräckan skulle följande nedan beskrivna händelsekedja omgående bli verklighet. 

Ingen vassklippning       inget substrat       ingen slutprodukt       ingen användningskälla  

Torsås kommun har genom en genomtänkt strategi lyft fram turistnäringens betydelse för att 

placera kommunen på ”kartan” som en attraktiv plats att leva och bo på samt tillbringa sin 

lediga tid. Vassklippningen har givetvis sin viktiga plats i denna genomtänkta strategi. 
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Vi i Torsås Kustmiljögrupp finns självklart alltid till hands för att leva upp till målsättningen 

att vara ett ”Bollplank” för kommunens kustmiljöfrågor oavsett om desssa frågor är stora eller 

små. 

Vattenhälsningar 

 

Rune Fransén 

Ordförande    Karl-Gustaf Eklund 

    Sekreterare 


