
 

 

    Bergkvara den 6 april 2016 

 

    Järnsida Stugägareförening 

    c/o Eibert Johansson 

    Mogatan 7C, 

                                        Lgh. 1203 

                                                  330 27 Hestra 

 

Betr. Erfarenheter av vassklippning 2015 inom det geografiska område som Järnsida 

Stugägareförening har rådighet över 

Vi i Kustmiljögruppens presidium bekräftar, att vi mottagit Ert mail från Egon Bergman per 

den 24 mars 2016, som återfinns i Kustmiljögruppens diarium med samma datum. 

Det gläder oss också, att Ni kände Er väl mottagna och att vi med det ”goda samtalet” som 

grund över en fralla och en kopp kaffe kunde få ventilera och bryta våra olika uppfattningar 

mot varandra i rubricerat ärende. 

Under mina snart 5½ år som sekreterare i Kustmiljögruppen, som snart lider mot sitt slut, så 

vet jag av erfarenhet, att klokhet i kombination med generositet i alla situationer och inte 

minst inom kustfamiljen i Torsås Kustmiljögrupp leder i de allra flesta fall till framgång, 

vilket det tydligen gjort även denna gång. 

Det är därför som vi inom presidiet särskilt gläder oss åt Martin Storms slutsats, att Torsås 

kommun inte har för avsikt ”att utkräva ansvar” varken av Er som medlemsförening eller av 

de övriga medlemsföreningarna inom kustfamiljen. Martin Storm avslutar sitt mail med 

följande ord ”förväntar oss, att det fungerar inför kommande säsong”. 

När vi träffas till ”Vårträff 2016” med efterföljande årsmöte lördagen den 28 maj 2016 i 

BBK:s klubbstuga i Bergkvara småbåtshamn så kommer givetvis vassklippning för 2016, att 

vara med på agendan. 

I de diskussioner som nu förs med Länsstyrelsen och Kustmiljögruppen, då det gäller det 

förnyade tillståndet för vassklippning under perioden 2016-2020, så är det vår bestämda 

uppfattning, att det vore av stort värde för våra medlemsföreningar som klipper vass, om 
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Länsstyrelsen kunde ange det sista datum som vassen måste vara omhändertagen från slagna 

sjöängar till partiell eller slutlig deponi. 

Härutöver förs även diskussioner med miljökontoret i Torsås kommun vid själva 

tillståndsgivandet för vasslåtter, att hela kedjan av åtgärder från vassklippning till slutlig 

deponi måste anges i anmälan från respektive medlemsförening.  

I och med denna tydliga rollfördelning mellan Länsstyrelse, kommun och Kustmiljögrupp, där 

de två första aktörerna är myndighetsutövande enligt MB, kommer Kustmiljögruppens roll 

som det framgår av ”samrådshandlingen” från den 20 mars 2015 enbart begränsas och 

uteslutande inskränka sig till själva planeringen och schemaläggandet av vass-slåttern. 

Genom att varje medlemsförening som klipper vass är proaktiv i sitt agerande gentemot 

miljökontoret i Torsås kommun och de andra medlemsföreningarna i kustfamiljen, så är vi 

förvissade om, att vass-slåtter 2016 kommer att lösas på ett optimalt och framtidsorienterat 

sätt. 

 

Med de allra bästa vattenhälsningar 

Torsås Kustmiljögrupp dag som ovan 

 

Pia Prestel 

T.f. ordförande   Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 

    Sekreterare 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.C. Egon Bergman, Järnsida Stugägareförening 

        Martin Storm, Torsås kommun 

        Pernilla Landin, Torsås kommun 

       Akten 


