
 # F1517:4 Nytt femårigt tillstånd hos Länsstyrelsen för vassklippning 

                                           2016 -2020 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

  sammanträde 2015-01-22, § 15015.  

 

 Av ärendebeskrivningen framgår bland annat att ordföranden John Bräutigam  

     fört samtal med Rune Fransen, Kustmiljögruppens f.d. ordförande som lovat att 

  ansvara för ansökningsprocessen av nytt femårigt tillstånd hos Länsstyrelsen för 

      perioden 2016-2020. 

 

Förutom de medlemsföreningar som redan omfattas av det gamla tillståndet från 

2011-09-26 ”Anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § MB samt 8 § förordning 

(1998:904) om anmälan för samråd” – klicka på länken nedan… 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2012/07/Oversiktskartor-samt-ovriga-handlingar.pdf  

 

… bör det särskilt uppmärksammas att…  

 

 Bruatorpsån saknar tillstånd för vassklippning för kalenderåren 2014 och 

2015, enligt 12 kap. 6 § MB. 

 

 Grämkulla Intresseförening, ny medlemsförening i Kustmiljögruppen under 

2012 saknar tillstånd för vassklippning, enligt 12 kap. 6 § MB. 

 

De diskussioner som styrelsen fört med ev. nya potentiella medlemsföreningar 

såsom Påbonäs och Grisbäck har så sent som under september månad 2015 

tyvärr ännu inte lett fram till resultat och skall således inte omfattas av det nya 

samrådet för perioden 2016-2020. 

 

Vid Kustmiljögruppens ”Vårträff 2015” den 9 maj 2015redogör Rune Fransén, 

enligt sekretariatets minnesanteckningar för bakgrund, Länsstyrelsens 

synpunkter, berörd lagstiftning, förslag till miljöhänsyn, vilka åtgärder som skall 

utföras, syfte och utförande av själva åtgärden d.v.s. hur  samt kompletterande 

information. 

 

 ”Bakgrunden till projektet är att Torsås kommun har investerat i en 

vassröjningsmaskin och erbjuder hjälp med att röja vass längs kusten. 

Vassröjning ingår som åtgärd i kommunens fastställda Kustvårdsplan. 

Förutsättningen för genomförandet är att någon åtar sig att samordna 

projektet. Detta sker nu av Kustmiljögruppen i samverkan med Torsås 

kommun och kustmiljöföreningarna. Tillstånd för vassröjning söks nu för en 

tid av fem år”. 
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 ”Berörd lagstiftning enligt 12 kap. 6 § MB samt 8 § förordning (1998:904) 

om samråd”. 

 ”Den som vidtar en åtgärd är alltid skyldig att ta miljöhänsyn så att skador 

och olägenheter inte uppkommer på människors hälsa eller miljön (2  kap. 

MB). För att begränsa och motverka skada på naturmiljön bör ni enligt 

Länsstyrelsens uppfattning iaktta följande vid utförandet av verksamheten 

eller åtgärden… 

-      Utför inte verksamheten 1 april – 15 juli för att inte störa häckande fågel 

       eller lekande fisk. 

- Vidta åtgärder för att inte skada de rödlistade kransalgerna i 

Stengårdsviken. 

- Lämna kvar enstaka hobbar med vass i samtliga områden. 

- Utför verksamheten när det är lågvatten. 

- Deponera inte klippt vass i vattnet eller på stranden. 

- Forsla bort den slagna vassen från området så fort åtgärden är slutförd. 

- Vidta åtgärder för att minimera eventuella markskador. 

- Drivmedel m.m. till arbetsfordon ska hanteras så att mark och vatten 

kring verksamhetsområdet inte förorenas.” 

 ”Klippning, i hopsamling och bärgning upp på land ska utföras av 

kommunens vassklippningsmaskin typ amfibie (Truxor). 

Kustmiljöföreningarna i resp. område svarar tillsammans med markägaren 

för att vassen kommer ifrån strandområdena på ett godtagbart sätt. Den 

totala arean utmed Torsås kustremsa uppgår till ca 17 000 m
2
.
 
Vassen i 

Ragnabo 15:1 kommer preliminärt att användas i ett försök att framställa 

bränslepellets”. 

 Ansvaret för vassklippningen ligger hos verksamhetsutövaren. 

Kustmiljögruppen är inte juridiskt ansvarig för vassklippningen. Det är 

kustmiljöföreningarna d.v.s. Kustmiljögruppens medlemsföreningar, som 

har/bär detta ansvar. 

 

Förteckning över Kustmiljögruppens medlemsföreningar som både har 

Länsstyrelsens och Torsås kommuns godkännande för såväl vasslåtter såväl som 

omhändertagande av den slagna vassen under vassklippningssäsongen 2015 

bifogas. 

 

Klicka på länken http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2015/03/f-Âreningar-som-klipper-vass-2015-07-07.pdf  

 

Det är styrelsens bestämda uppfattning och mål, att ett nytt samråd enligt 12 

kap. 6 § MB samt 8 § förordning (1998:904) om samråd måste vara på plats 

inför vassklippningssäsongens början i medio juli månad 2016.  
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Det nya samrådsförfarandet enligt MB måste bygga på samma förutsättningar 

och samma yrkanden som det tidigare samrådet från 2011. 

 

Styrelsen uttrycker sin stora glädje och tacksamhet över att det är Rune Fransén 

inom Kustfamiljen, som skall möjliggöra och förverkliga detta mål. 

 

 


