
Vass-slåtter och omhändertagande av vass 

Den ökande vasstillväxten på grund av övergödning av kustvattnen påverkar kustmiljön negativt. 
Vassväxten försämrar genomströmningen i grunda havsvikar och bidrar därmed till att vattenkvalitén 
försämras och bottnarna fylls med slam och dy. Vassen förfular också kustlandskapet och gör det 
mindre attraktivt för friluftsliv och rekreation. Återkommande slåtter av vass kan minska dessa 
negativa följder. Slåtter och bortforsling av vass kan också i viss mån minska näringsinnehållet i 
kustvattnet därmed motverka de negativa följderna av övergödningen. 

Torsås kommun ser positivt på vasslåttern och avsätter därför resurser för vass-slåtter med inköpt 
maskin (Truxor) som kommunen också bemannar, för närvarande genom avtal med Assar Johansson. 

Torsås Kustmiljögrupp samordnar slåttern tillsammans med kommunens förare. Kustmiljögruppen 
samordnar bara slåtter inom områden där det finns giltigt tillstånd/samråd med länsstyrelsen. 
Tillstånden kan antingen ha beviljats enskild medlemsförening i Torsås Kustmiljögrupp eller 
Kustmiljögruppen i sig. 

Torsås kommun ansvarar inte för att ta hand om vass som slagits. Den ska tas omhand enligt villkor 
som länsstyrelsen angett. Därtill gäller de allmänna regler för omhändertagande som anges av Torsås 
kommunen enligt nedan.  

Vassen ska i första hand tas omhand i ett lokalt kretslopp genom mellanlagring (kompostering) under 
en begränsad period (upp till tre år) samt därefter till exempel tillföras åkermark. 

För att förhindra att mellanlagringen leder till oönskade följder, till exempel att lagringen utvecklas 
till allmänna komposter eller skräphögar, behöver den ske under ansvar och kontroll . Det är också 
nödvändigt att ha klarlagt hur vassen kommer att tas omhand efter mellanlagringen.  

För att uppnå detta ska den som ansvarar för att ta hand om vassen göra en anmälan till kommunen 
(Bygg- och miljönämnden) om var vassen kommer att mellanlagras samt på vilket sätt den kommer 
att tas om hand efter mellanlagringen.  

Om vassen önskas tas om hand på annat sätt, till exempel genom att använda den som energikälla i 
godkända förbränningsanläggningar, ska detta anmälas (Bygg- och miljönämnden). 

Vassen kan också tas om hand av KSRR enligt deras instruktioner. Även detta ska anmälas (Bygg- och 
miljönämnden). 

Att ta hand om vassen på ovan beskrivet sätt bedöms vara förenligt med miljöbalkens mål, det vill 
säga att främja en hållbar utveckling där återanvändning och återvinning liksom annan hushållning 
med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås. 

Ovanstående avspeglar Torsås Kommuns och Torsås Kustmiljögrupps gemensamma uppfattning om 
slåtter och omhändertagande av vass. 
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