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Minnesanteckningar fört vid informationsmöte om ”slamsugningsprojekt 

badviken, Ekkläppen på fastigheten Ragnabo 1:3. 

 

Tid och plats: Torsdag den 27 februari 2014, klockan 18.00 hos Pia Prestel i dennas 

sommarbostad i Ragnabo. 

 

Närvarande: 

Jan-Ingmar Rosenblad, Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening 

Assar Johansson, förare av Truxormaskinen 

Thomas Svensson, Gunnarstorp Miljöförening 

John Bräutigam, Kustmiljögruppen 

Kennert Täck, Kustmiljögruppen 

Pia Prestel, Kustmiljögruppen 

Karl-Gustaf Eklund, Kustmiljögruppen 

 

Assar Johansson inleder med att berätta om erfarenheterna från 2013 års vassklippning. 

Truxorn stod still vid ett flertal tillfällen till följd av att slitskenorna gick av. Antalet 

driftstimmar är nu satt till 150 innan service och underhåll skall ske. Vid planering och 

schemaläggning av 2014 års vasslåtter som sker tillsammans med Kustmiljögruppens 

sekretariat måste särskild hänsyn tas till dessa serviceintervall. De medlemsföreningar som 

hade sen vassklippning 2013 kommer att få denna utförd i början av säsongen. 

Medlemsföreningarnas vasslåtter kommer att presenteras vid ”Vårträffen 2014” lördagen den 

24 maj 2014. 

Assar J berättar vidare att tiden för vassklippning i Torsås kommun, som Länsstyrelsen i 

Kalmar län angett i sitt tillstånd daterat 2011-10-11 får endast ske från den 16 juli det ena året 

till den 31 mars året därpå. I samrådet finns det uppräknat 8 punkter som särskilt måste 

beaktas vid slåtter av vass. Trots detta har det i ett medborgarförslag till Torsås kommun 

framkommit att vasslåtter bör senareläggas med hänsyn tagen till fisk- och fågellivet. 

Klicka på den blå länken för att ta del av samrådet. http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2012/07/Samr%C3%A5d-ang%C3%A5ende-vassklippning.pdf. 

 

 

Jan-Ingmar Rosenblad tar med deltagarna på en intressant resa som börjar med ett 

styrelsemöte i Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening den 10 augusti 2013, då föreningens 

styrelse fattar beslut om att undersöka, men även förverkliga ett slamsugningsprojekt på 

badplatsen vid Ekkläppen på fastigheten Ragnabo 1:3 med ägarna Tommy och Agneta 

Klippvik. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/07/Samr%C3%A5d-ang%C3%A5ende-vassklippning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/07/Samr%C3%A5d-ang%C3%A5ende-vassklippning.pdf
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Blanketter för såväl… 

Anmälan om uppläggning av avfall enligt 9 kap. 6 § miljöbalken samt 21 §, förordning om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) hämtas från nätet och tillsändes Torsås 

kommun, 2013-08-20 såväl som… 

Anmälan om vattenverksamhet och ansökan om dispens från strandskyddet hämtas från nätet 

och tillsändes Länsstyrelsen i Kalmar län 2013-08-25. 

Den 13 november 2013 begär Länsstyrelsen in kompletterande handlingar om vatten- och 

fiskerätter. 

Mellan den 17 och 27 november 2013 skriver delägarna i Samfälligheten S:1på ett 

avtal/dokument som Jan-Ingmar författat och som dels anger ägarandelen uttryckt i procent i 

Samfälligheten, dels att de inget har att erinra mot att bottensediment tas upp med hjälp av 

utrustning som tillhandahålls av Torsås kommun. 

Beslut och godkännande av Länsstyrelsen i Kalmar län erhålls 2013-12-05. Tillståndet gäller 

för 5 år framåt och kostar 1 350 kronor, då den totala vattenytan är mindre än 3 000 m
2
. Det är 

Elin Boberg, handläggare och Johan Wendel, enhetschef på Länsstyrelsen i Kalmar län som 

föreningen har haft kontakt med i detta ansökningsärende. 

Samtliga handlingar finns att läsa på Kustmiljögruppen hemsida på länken 

http://www.kustmiljogruppen.org/slamsugningsprojekt-badviken-ekklappen-varen-2014-

ragnabo-miljo-och-samfallighetsforening/, som bifogats såväl ansökan till Torsås kommun, 

såväl som anmälan och ansökan till Länsstyrelsen i Kalmar län. 

Det är Lantmäteriets underlag i form av den ”historiska kartan” som har uppgifter om mark-, 

vatten- och fiskerätter, som går tillbaka så långt i tiden som till 1860-talet. 

Skriftliga avtal har tecknats med vatten- och fiskerättsinnehavrana, vilket klart framgår av 

dokumentationen på Kustmiljögruppens hemsida på länken 

http://www.kustmiljogruppen.org/slamsugningsprojekt-badviken-ekklappen-varen-2014-

ragnabo-miljo-och-samfallighetsforening/. Särskilt bör beaktas ägarandelen som är noterat till 

tusendels procent. 

Under senare tid har sammanslagningar och uppköp gjorts av gårdar inom Torsås kommun, 

vilket har lett fram till, att oavsett belägenhet och avstånd mellan gårdarna så bildar de efter 

uppköpen en sammanhållen fastighet/jordbruksegendom. 

Deponin av bottenslammet är ett tillfälligt upplag 2013-09-01 – 2015-10-01 och skall ske på 

den närliggande marken som befinner sig i träda och består uteslutande av morän med i 

princip direkt anslutning till badplatsen. Efter avvattning skall markägarna ta om hand 

sedimentet som jordförbättring. Den ungefärliga mängden bottensediment med en TS-halt på 

23 % är beräknat till mindre än 40 m
3
 och har en tjocklek av 20-30 centimeter. 

http://www.kustmiljogruppen.org/slamsugningsprojekt-badviken-ekklappen-varen-2014-ragnabo-miljo-och-samfallighetsforening/
http://www.kustmiljogruppen.org/slamsugningsprojekt-badviken-ekklappen-varen-2014-ragnabo-miljo-och-samfallighetsforening/
http://www.kustmiljogruppen.org/slamsugningsprojekt-badviken-ekklappen-varen-2014-ragnabo-miljo-och-samfallighetsforening/
http://www.kustmiljogruppen.org/slamsugningsprojekt-badviken-ekklappen-varen-2014-ragnabo-miljo-och-samfallighetsforening/


 

3 

När den södra rännan i Bergkvara muddrades, fördjupades transporterades ca 130 m
3
 sjösand 

till Ekkläppen och lades på den befintliga sjöbotten ut till ett djup av 1.5 meter. 

Det har aldrig funnits några åar eller bäckar som kunnat föra ut näringsämnen till badplatsen 

vid Ekkläppen, varför det inte heller har förekommit någon växt av vass inom området. 

Eftersom ganska många människor badar inom området sker det en omröring av vattnet, 

vilket gynnar cirkulationen. 

Jan-Ingmar fortsätter och funderar över vad som händer med sedimenten utifrån ett 

tidsperspektiv. Hur länge kommer resultatet av slamsugningen i mars 2014 att bestå? 

Likaså tycks blåstången vara på återtåg i Kalmarsund, vilket skulle tyda på en bättre 

vattenkvalité, då förekomsten av blåstång är en indikator på hur vattnet mår. 

 

John Bräutigam har en tes, som diskuteras utifrån tänket, om det skiljer sig mellan de 

infödda fastboende och de som flyttat till Torsås på gamla dagar, turism och sommargäster. 

Finns det ett lika stort engagemang för miljö- och vattenfrågor mellan de olika grupperna och 

om inte, vad skulle då detta kunna bero på? Något egentligt svar på denna intressanta tes och 

fråga kom deltagna inte fram till. 

 

Vid pennan dag som ovan 

 

Karl-Gustaf Eklund 


