
Växjö den 8 februari 2016 
 

Pia Prestel 

Ledamot av kustmiljögruppens styrelse 

 

Beträffande ditt mail daterat 4 februari 2016 11:05.  

Ämne: Erfarenheter av vasslåtter med siktet inställt på 2016-2020 

 

Bästa Pia Prestel  

I mail enligt rubrik begär du vänligen men bestämt svar på ett antal frågor som härmed besvaras enligt 

nedan: 

- Är den slagna vassen omhändertagen eller finns den lagrad i partiell deponi inom föreningens 

skötselområde: 

Svar: Vassen är inte omhändertagen och heller inte lagrad i partiell deponi. 

- Om vassen är slutligt omhändertagen, hur mycket har Din förening fått betala för att få vassen 

bortforslad och omhändertagen under 2015? 

Svar: Se ovan.  

- Vilken entreprenör har Din förening använt för att få vassen bortforslad och omhändertagen? 

Svar: Se ovan. 

- Är det någon förening som fortfarande inte är klar med detta arbete och finns det i så fall 

problem som måste lösas för att få bort vassen? 

Svar: Se kommentar nedan. 

- Vad är Dina samlade erfarenheter om vasslåtter 2015? 

Svar: Se kommentar nedan. 

Kompletterande kommentarer och synpunkter. 

Järnsida Stugägareförenings styrelse beslutade att delta i ”vassklippningsprojektet” 2015 med de nya 

förutsättningar och krav som meddelats. Därför sändes den 6 juli 2015 en skrivelse till Annika 

Persson-Åberg i Torsås Kommun. 

Föreningen bedömde syftet att begränsa vassens spridning kändes rätt. Det som kändes tveksamt var 

föreningens möjlighet att ta hand om den slagna vassen. Föreningen kontaktade markägare Göran 

Olsson som var villig att lagra och sedan plöja ner vassen i åkermark på Järnsida.  

Då återstod ”bara” att finna en lösning för upphämtning av den slagna vassen för transport till 

lagringsstället. Marken runt vassen är synnerligen sank och inte möjlig att ”beträda” med traktor eller 

grävmaskin utan att fastna.  

Jag fick besked från dig Pia att samtliga berörda områden hade för avsikt att anlita PKN Consulting 

vilket gjorde att föreningen genom mig kontaktade Per (Kalix) Nilsson för en avstämning som 

resulterade i att han kom ner och granskade området och vi fick besked att hämtning skulle vara 

möjlig och att den fasta ”framkörningskostnaden” skulle fördelas mellan berörda.  

Tiden gick och inget hände, jag kontaktade PKN Consulting som meddelade att ingen hört av sig. Det 

visar sig då att övriga deltagare valt andra lösningar utan att vår förening informerats. Detta innebar att 

hela upplägget fallerade vilket fick till följd att kostnaden för upphämtning steg till en nivå som inte är 

rimlig för vår förening. Synnerligen olyckligt då detta alternativ var det enda som bedömdes fungera 

för Järnsida Stugägareförening. 

Vi finner det både överraskande och anmärkningsvärt att man från er sida inte informerat om 

förändringar som gjorts efter de överenskommelser som tidigare träffats angående ”gemensam 

hämtning” av vassen. Det underlättar ju inte heller det goda miljöarbetet.   

Järnsida Stugägareförening har som målsättning att ta hand om vassen enligt ursprunglig beskrivning 

så snart som möjligt förutsatt att teknik och kostnad tillåter detta.  

 

Med vänlig hälsning, Järnsida Stugägareförening genom Egon Bergman 


