
 
 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Måndagen den 25 april 2016, klockan 18.00. 

Plats:  Hos Karl-Gustaf (Kåge) Eklund i dennes bostad i Södra Kärr. 

Närvarande: Pia Prestel, t.f. ordförande 

                                           Magnus Rosenborg, ledamot 

                           Ove Lind, tjänstgörande ersättare 

  Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

  Anmält förhinder att delta 

                                           Robert Briland via mail 2016-04-20 

                       Lena Peribert via mail 2016-04-25 

  Övrigt deltagande 

  Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet vid §§ 16057 - 16065  

                     

 

§ 16060 Erfarenheter av vasslåtter 2015 med siktet inställt på 2016-2020 

 

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2016-01-25, § 16014 resp. 2016-02-22, § 16034. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 22 februari 2016, § 16034 framkom följande. 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att presidiet får till uppgift att göra en sammanställning av de svar som 

inkommit från de medlemsföreningar som har klippt vass under 2015. 

 Att sammanställningen skall presenteras vid sammanträdet med styrelsen 

måndagen den 25 april 2016. 

 



 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren redogör för inkomna handlingar i diariet som är klickbara nedan. 

2016-03-01 
Inkommer mail (PDF) från Martin Storm, samhällsbyggnadschef, Torsås 
kommun med rubriken ”Vassärende”. 

2016-03-10 
Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande besvarar inkommit mail (PDF) 
från Martin Storm, samhällsbyggnadschef i Torsås kommun daterat 2016-
03-01, som finns i diariet med samma datum med rubriken ”Vassärende”. 

2016-03-21 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, T.f. 
ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Erfarenheter av vasslåtter 
2015 med siktet inställt på 2016-2020”. 

2016-03-25 
Sekretariatet översänder kompletterande information via mail (PDF) till 
Rune Fransén, Kustmiljögruppen med rubriken ”Nytt vassklippnings 
tillstånd” jämte en bifogad fil… 
# Utvärdering av vass-slåtter 2015 med siktet inställt på 2016-2020. (PDF) 

2016-03-25 
Sekretariatet översänder kompletterande information via mail (PDF) 
till Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Utvärdering av 
vass-slåtter 2015 med siktet inställt mot 2016-2020” jämte en bifogad fil… 
# Utvärdering av vass-slåtter 2015 med siktet inställt på 2016-2020. (PDF) 

2016-03-25 
Inkommer svarsmail (PDF) från Rune Fransén, Kustmiljögruppen med 
rubriken ”Nytt vassklippnings tillstånd”. 
 
2016-03-29 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 
med rubriken ”Utvärdringsschema av vass-slåtter 2015 med siktet inställt 
mot 2016-2020 jämte en bifogad fil… 
# Sammanställning av utvärderingsschema per den 21 mars 2016 av vass-
slåtter 2015. 
 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vassarende.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Vassarende.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Erfarenheter-av-vasslatter-2015-med-siktet-installt-pa-2016-20202.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nytt-vassklippnings-tillstand.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Utvardering-av-vass-slatter-2015-med-siktet-installt-pa-2016-2020.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Blankett-med-utvardering-av-vass-slatter-20151.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Utvardering-av-vass-slatter-2015-med-siktet-installt-pa-2016-2020.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Nytt-vassklippnings-tillstand.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Utvarderingsschema-av-vass-slatter-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Utvardering-av-vass-slatter-2015-med-siktet-installt-pa-2016-2020-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Utvardering-av-vass-slatter-2015-med-siktet-installt-pa-2016-2020-1.pdf


2016-04-02 
Sekretariatet översänder via mail (PDF) handlingar till Pernilla Landin, 
sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Tillstånd för vassklippning 2015!”, 
som avser Björkenäs Stugförening. 
 
2016-04-02 
Sekretariatet översänder via mail (PDF) handlingar till Pernilla Landin, 
sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Meddelande Dnr 1504054 datum 
150618”, som avser Björkenäs Stugförening. 

2016-04-02 
Sekretariatet översänder via mail (PDF) handlingar till Pernilla Landin, 
sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Vassklippning 2015!”, som avser 
Björkenäs Stugförening. 

2016-04-04 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 
med rubriken ”Tillstånd för vassklippning 2015!” 

2016-04-04 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 
med rubriken ”Vassklippning”. 

2016-04-04 

Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 

med rubriken ”Meddelande Dnr 1504054, datum 2015-06-18”. 

 

Av inkomna handlingar i diariet sedan föregående sammanträde per den 22 

februari 2016, så kan Pia Prestel koordinator för 2015 års vass-slåtter konstatera, 

att översänd förteckning … 

 

# Utvärdering av vass-slåtter 2015 med siktet inställt på 2016-2020. (PDF) 

… till Pernilla Landin, samhällsbyggnadsförvaltningen vid Torsås kommun nu 

även om- och innefattar Björkenäs Stugförening.  

Samtliga medlemsföreningar, utom Järnsida Stugägareförening – se § 16061 i 

detta protokoll - har på ett acceptabelt sätt svarat på de fem frågor som Pia 

Prestel ställt i sina mail daterade 2015-12-14 respektive 2016-02-04. 

För att möta kommande års vass-slåtter med siktet inställt på 2016-2020 har 

presidiet formulerat följande fyra postulat, grundförutsättningar …  

Presidiet är av den bestämda uppfattningen, att i de diskussioner som nu förs 

med Länsstyrelsen, då det gäller det förnyade tillståndet för vassklippning under 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Tillstand-for-vassklippning-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Meddelande-Dnr-1504054-datum-150618.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vassklippning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Tillstand-for-vassklippning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Vassklippning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Meddelande-Dnr-1504054-datum-2015-06-18.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Utvardering-av-vass-slatter-2015-med-siktet-installt-pa-2016-2020.pdf


perioden 2016-2020, vore det av stort värde för våra medlemsföreningar som 

klipper vass, om Länsstyrelsen kunde ange ett sista datum, då vassen måste vara 

omhändertagen från slagna sjöängar till partiell eller slutlig deponi. 

Att vid själva tillståndsgivandet för vass-slåtter av miljökontoret i Torsås 

kommun måste hela kedjan av åtgärder från vassklippning via upptagning av 

vass från blöta sjöängar till slutlig deponi anges i anmälan från respektive 

medlemsförening. 

Detta skapar en tydlig rollfördelning mellan länsstyrelse, kommun, 

Kustmiljögrupp och medlemsförening, där de två förstnämnda aktörerna är 

myndighetsutövande enligt MB, emedan Kustmiljögruppens roll som det 

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

uteslutande inskränker sig till själva 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. 

Magnus Rosenborg redogör för att den slagna vassen under 2015 från 

medlemsföreningarna Miljöföreningen Södra Ragnabo, Norragårdens 

Samfällighetsförening och Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening som nu 

finns upplagd som partiell deponi på hans ägor kommer att plöjas ner 

kostnadsfritt under 2016 av arrendatorn ”Månstorp”. För den vass som slås 

under 2016 och som kommer att plöjas ner under 2017 kommer det att utgå en 

avgift med 300 kr/h för nedplöjningen. Genomförd jordkartering visar en bättre 

markstruktur med en viss ökning av manganhalten i jorden, men främst en tydlig 

och påtaglig okular kraftigare gröda, som inte direkt kan förklaras av den 

genomförda jordkarteringen. 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att godkänna ovan markerade med blå färg fyra 

grundförutsättningar/postulat för vass-slåtter över tid. 

 Att TACKA Pia Prestel, koordinator för vasslåtter 2015 för ett uthålligt, 

ambitiöst och målinriktat arbete med siktet inställt mot 2016-2020. 

 Att efter gjord sammanställning - Utvärdering av vass-slåtter 2015 med 

siktet inställt på 2016-2020.(PDF) som översänts till Pernilla Landin vid 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Utvardering-av-vass-slatter-2015-med-siktet-installt-pa-2016-2020.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Utvardering-av-vass-slatter-2015-med-siktet-installt-pa-2016-2020.pdf


samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun för respektive medlems- 

förening som slagit vass under 2015, lägga ärendet till handlingarna. 

 

Styrelsen beslutar 

 

 Enhälligt i enlighet med presidiets förslag. 

 

 

 


