
 

 
 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

 

Tid:  Måndagen den 22 februari 2016, klockan 18.00. 

Plats:  Hos Robert Briland i dennes bostad i Håknebo/Halltorp. 

Närvarande: Pia Prestel, t.f. ordförande 

Lena Peribert, kassör 

Robert Briland, ledamot 

Magnus Rosenborg, tjänstgörande ersättare 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

Anmält förhinder att delta 

             Marcus Törnberg 

                     Ove Lindh 

 

 

§ 16039 Järnsida Stugägareförening 

 (Se även § 16034 - Erfarenheter av vasslåtter 2015 med siktet inställt på  

                      2016-2020 i denna kallelse) 

 Av paragraf 16034 i detta protokoll framgår det, att Kustmiljögruppens t.f. 

             ordförande Pia Prestel har per den 4 februari 2016 via mail till kontakt- 

                  personerna för de medlemsföreningar som klipper vass skickat ut en påminnelse 

               om svar på de fem frågor baserade på erfarenheter av vasslåtter 2015 som skall 

                ligga till grund med siktet inställt på 2016-2020.  

2016-02-04 

Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. 

ordförande med rubriken ” Erfarenheter av vasslåtter 2015 med siktet inställt 

på 2016-2020″. 

 

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


Den 9 februari 2016 inkommer svar från Egon Bergman, Järnsida 

Stugägareförening, vilket är klickbart nedan. 

 

2016-02-09 

Inkommer kopia av mail (PDF) från Egon Bergman, Järnsida 

Stugägareförening med rubriken ”Erfarenheter av vasslåtter 2015 med siktet 

inställt 2016-2020” jämte en bifogad fil… 

# Beträffande ditt mail daterat 4 februari 2016. (PDF) 

Med anledning av Järnsida Stugägareförenings svar genom Egon Bergman kan 

                  presidiet konstatera, att den slagna vassen fortfarande ligger kvar på sjöängarna i 

                Järnsida i strid mot det samråd som tecknats mellan Martin Storm, Torsås 

                 kommun och John Bräutigam, Kustmiljögruppen daterat den 20 mars 2015. 

 

                  Samrådshandlingarna som är klickbara nedan gicks igenom nogsamt och 

                diskuterades och kommenterades på ”Vårträffen 2015” den 9 maj 2015, men 

                fanns även med på dagordningen vid ”Höstträffen 2015”, den 24 oktober 2015, 

               vilket Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet tillika vattenprojektansvarig i 

                Torsås kommun kan intyga. 

# Till Torsås Kustmiljögrupps medlemsföreningar, följebrev till PM ”Vass-

slåtter och omhändertagande av vass tecknat mellan Torsås kommun och 

Kustmiljögruppen 2015-03-20. (PDF) 

# PM Vass-slåtter och omhändertagande av vass tecknat mellan Torsås 
kommun och Kustmiljögruppen 2015-03-20. (PDF) 

Det bör i detta sammanhang redan sägas, att Kustmiljögruppens två årliga 

sammankomster med medlemsföreningarnas kontaktpersoner har till sitt mål, 

syfte och innehåll, att utgöra en arena för samtal och dialog kring frågor som är 

av gemensamt intresse för medlemsföreningarna. Vasslåttern har varit och är 

just en sådan viktigt fråga.  

 

Järnsida Stugförening genom Egon Bergman anser enligt inkommit mail  

2016-02-09, som finns på föregående sida ”att det både är överraskande 

och anmärkningsvärt att man från er sida (läs Kustmiljögruppens styrelse) 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”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Erfarenheter-av-vasslatter-2015-med-siktet-installt-pa-2016-2020.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Svar-ang-Ñende-vassklippning-till-Pia-Prestel-den-8-februari-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/PM-till-Tors-Ñs-Kustmilj-Âgrupps-medlemsf-Âreningar-ang-vass-sl-Ñtter-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/PM-till-Tors-Ñs-Kustmilj-Âgrupps-medlemsf-Âreningar-ang-vass-sl-Ñtter-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/PM-till-Tors-Ñs-Kustmilj-Âgrupps-medlemsf-Âreningar-ang-vass-sl-Ñtter-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/PM-Vass.-Tors-Ñs-kommun-Kustmilj-Âgruppen.-2015-03-202.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/PM-Vass.-Tors-Ñs-kommun-Kustmilj-Âgruppen.-2015-03-202.pdf


 Kustmiljögruppens t.f. ordförande Pia Prestel har i mail daterat den  

                   2016-02-10, som är klickbart nedan till Egon Bergman, Järnsida 

                     Stugägareförening meddelat, att hon omgående kommer att initiera en 

                utredning i aktuell fråga och ber att få återkomma så snart styrelsen har 

                 behandlat detta ärende och tagit ställning till i vad mån Kustmiljögruppens 

                 styrelse brustit i sitt informationsansvar gentemot Järnsida Stugägareförening.  

2016-02-10 

Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i 

Kustmiljögruppen med rubriken ”Handläggning av vassklippning Järnsida 

Stugägareförening”. 

 

Det som rimligen inte skulle kunna hända har verkligen hänt, vilket osökt leder 

tankarna till Tage Danielssons monolog om kärnkraftsolyckan i Harrisburg,  

Pennsylvania, USA den 28 mars 1979. 

I meddelande till Kustmiljögruppens medlemsföreningar skrev John Bräutigam 

2015-03-20 följande… 

”I samband med 2014 års vass-slåtter kom instruktioner från Torsås kommun 

om hur vassen skulle tas omhand efter slåttern. Detta orsakade en del frågor och 

problem inom medlemsföreningarna” 

”Inför 2015 års säsong av vass-slåtter har vi arbetat med Torsås kommun om att 

ta fram en hantering som känns rimlig och uppfyller kommunens krav. I bifogat 

PM 2015-03-20, som är klickbart, finns riktlinjer som beskriver hur vassen bör 

tas omhand”. 

John Bräutigam fortsätter vidare… ”Om medlemsföreningarna följer dessa 

riktlinjer bedömer jag att det kommer att lösas bra för alla parter”. 

Den nu uppkomna situationen, där Järnsida Stugägareförening anklagar 

styrelsen för Kustmiljögruppen för bristande information och vållande till 

ekonomisk skada för föreningen måste givetvis utredas mycket seriöst, vilket 

även framgår av Pia Prestels mail till Egon Bergman, som återfinns med blå text 

på föregående sida.  

Kustmiljögruppen som paraplyorganisation för sina medlemsföreningar har även 

att ta hänsyn till och beakta de rättigheter och skyldigheter, som är 

förpliktigande för samtliga ”aktörer” där den enskilda medlemsföreningen i 

Kustmiljögruppen onekligen utgör en av dessa aktörer.  

Allt som stör och försvårar miljö- och vattenrelationerna mellan Torsås kommun 

och Kustmiljögruppen och dess medlemsföreningar är inte på något sätt 

framåtsyftande för det vattenvårdsarbete som bedrivs ”för ett gott liv i en 

livskraftig kommun” och kan i värsta fall äventyra framtida vasslåtter utmed 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Handlaggning-av-vassklippning-Jarnsida-Intresseforening.pdf


kustremsan om ifall att, medlemsföreningarna inte fullföljer sina 

skyldigheter. 

Kustmiljögruppens styrelse önskar givetvis, att tidigare händelser med fallerat 

omhändertagande av klippt vass såsom under 2014, inte skall upprepas och leda 

till ”kollektiv” bestraffning av Kustmiljögruppens medlemsföreningar som då 

skedde. 

Det kan inte uteslutas i detta fall, att Bygg- och Miljönämnden kommer att 

använda sig av sin rätt att utkräva ansvar gentemot Järnsida Stugägare- 

förening, då föreningen inte följt de anvisningar i enlighet med upprättat samråd 

mellan Torsås kommun och Kustmiljögruppen samt lämnat godkännande av 

miljökontoret i enlighet med nedan angiven och klickbar information.  

# Sammanställning av föreningar med godkända tillstånd som klipper vass 

2015. (PDF) 

Järnsida Stugägareförening har inte heller informerat och kommunicerat varken 

Torsås kommun och/eller Kustmiljögruppens styrelse, att de underlåtit att ta upp 

den slagna vassen på sjöängarna. Denna underlåtenhet har troligtvis i sin tur lett 

till att den slagna vassen följt med ut i Kalmarsund p.g.a. ihållande högvatten 

och stormar under senhösten-vintern 2015/2016. 

Presidiet vill även lyfta fram det mail och meddelande som inkom till Pia 

Prestel, vasskoordinator för Kustmiljögruppen den 7 juli 2015 från Annika 

Persson-Åberg. Mailet är klickbart och går att läsa nedan.  

# Vassklippning i kommunens vatten, mail från Annika Åberg 2015-07-07. 

(PDF) 

 

”Som jag ser det nu så kommer alla föreningar att klippa som har tillstånd, och 

alla har löst frågan om att omhänderta vassen vilket jag ser som vi har både 

angelägna jordbrukare och föreningar som vill att vassklippningen fortsätter i 

kommunen”. 

I detta skede 2015-07-07, bara någon vecka innan själva vassklippningen sätter 

igång, utgår Kustmiljögruppens presidium och vasskoordinator Pia Prestel ifrån, 

att alla Kustmiljögruppens samtliga medlemsföreningar både förfogar över den 

teknik och de ekonomiska medel som krävs för att omhänderta vassen enligt 

upprättat samråd mellan Torsås kommun och Kustmiljögruppen samt regionala 

och lokala myndighetstillstånd innan den fysiska klippningen av vassen 

påbörjas. 

Presidiet redogör under styrelsens överläggning för de direkta åtgärder som 

vidtagits utifrån ett helikopterperspektiv på den aktuella frågeställningen om 

bristande informationsskyldighet gentemot Järnsida Stugägareförening som i sin 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/f-Âreningar-som-klipper-vass-2015-08-05.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/f-Âreningar-som-klipper-vass-2015-08-05.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vassklippning-i-kommunens-vatten-2015-Annika-2015-07-07.pdf


tur kan leda till ekonomisk skada för föreningen. 

 

Presidiets föreslår styrelsen att besluta 

 Att bordlägga ärendet med motiveringen att ledamöterna i styrelsen får god 

tid på sig, att tänka igenom alla de delar, moment och konsekvenser som 

detta ärende innehåller. 

 Presidiets redogörelse i skrift för ledamöterna under överläggningen har lyfts 

ut beredningstexten i detta beslutsärende, då det är att betrakta som 

arbetsmaterial. 

 Ärendet skall finnas med på dagordningen till styrelsens sammanträde 

måndagen den 24 april 2016. 

 Att presidiet får till uppgift att tänka igenom ett svar till Järnsida 

Stugägareförening efter det sammanträde som är inplanerat till tisdagen den 

16 februari 2016 med Torsås kommun. 

 Att presidiets skriftliga svar till Järnsida Stugägareförening skall vara färdigt 

för att föreläggas styrelsen för beslut vid sammanträdet den 25 april 2016. 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 


