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Kustmiljögruppen i Torsås kommun ”skördar” nya framgångar 

Samråd har skett mellan Kustmiljögruppen i Torsås kommun och Länsstyrelsens 

miljöenhet i Kalmar län.  

Kustmiljögruppen, som är en ideell paraplyorganisation för de sexton 

Kustmiljöföreningarna i Torsås kommun, har i sin ansökan om samråd till 

Länsstyrelsen i september månad anmält att det finns avsikter att utföra 

vassröjning på fastigheten Ragnabo 1:3 m.fl. 

Länsstyrelsen har beslutat att i början av oktober månad godkänna den inkomna 

ansökan om VASSRÖJNING som gäller för en tid av fem år 2011-2015. 

Kustmiljögruppen, genom sin ordförande Rune Fransén, visar på hur viktigt det 

är med ideella krafter i samverkan. Länsstyrelsens beslut visar uppenbart på 

betydande resultat i samarbetet mellan Kustmiljögruppen, myndigheter och 

organisationer. 

Kustmiljögruppen har i sitt brev ut till de olika Kustmiljöföreningarna berättat 

att Torsås kommun framsynt har investerat i en egen vassröjningsmaskin. Med 

hjälp av denna amfibieliknande vassröjare erbjuds nu Kustmiljöföreningarna 

genom Jan Andersson vid Torsås kommun en kostnadsfri maskininsats under 

hösten 2011. 

I arbetet ingår klippning av vass, ihop samling av vassen och bärgning upp på 

land. Varje Kustmiljöförening svarar själv för att ta omhand vassen när den 

kommer upp på land. Efter den 15 juli under de kommande fem åren kommer 

förhoppningsvis Assar Johansson med sin ”amfibie” vara en välbekant syn 

utmed kustremsan i Kalmar sund. 



Under och efter sommaren har vassröjning skett i Gunnarstorps skärgård, 

Djursvik, Norra Ragnabo och Södra Kärr. De aktuella områdena för vasslåtter 

under senhösten är Järnsida, Skeppevik, Ängaskären och Hossan samt södra och 

mellersta Ragnabo. 

Kustmiljögruppens arbete sker mycket utifrån den Kustvårdsplan som är 

antagen av kommunfullmäktige i Torsås kommun i september 2009. Detta 

ramverk är ett viktigt styrdokument för Torsås kommun, Kustmiljögruppen och 

Kustmiljöföreningarna, men givetvis måste det finnas utrymme för alla de 

positiva och dynamiska initiativ som dyker upp under resans gång med 

kustmiljöfrågorna.  

Ett exempel på ett sådant initiativ är att NT-pellets i Norra Tång har framskridna 

planer på att använda den skördade och upptagna vassen i sin produktion av 

pellets. Ytterligare ett exempel kan vara att Fiskeriverket nu under hösten 2011 

genomför ett provfiske med nät med olika maskstorlekar. Detta skall ge kunskap 

om vilka olika sorters fiskar som fångas, deras antal och storlek utmed 

kustremsan Djursvik till Bergkvara. 

Lördagen den 3 december 2011 samlar Kustmiljögruppen deltagare från 

samtliga Kustmiljöföreningar, representanter från Kalmarsundskommissionen, 

Länsstyrelsen i Kalmar län, Ölands vattenråd och givetvis Torsås kommun till 

den återkommande ”Höstträffen” mellan kl. 10.00–13.00 i Båtklubbens lokaler i 

Bergkvara hamn. Ett intressant program väntar deltagarna. 

 

För Kustmiljögruppen 

Karl-Gustaf Eklund/sekreterare 

 

Bilder ”Vasslåtter” sommaren 2011 från Lars Carlsson i Djursvik återfinns på 

Kustmiljögruppens hemsida www.kustmiljogruppen.org/ny/ under linjalrubriken 

Dokumentarkiv/bildgalleri. 
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