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Vattenenheten
Vattenverksamhet.kalmar@lansstyrelsen.se
Tel: 010 – 223 85 86
Mån 13 – 16, tis och tor 9:30 – 11:30

Torsås Kustmiljögrupp
Storgatan 3
38540 BERGKVARA
ahlbergkerstin40@gmail.com
Elektronisk delgivning

Anmälan om samråd enligt12 kap. 6 § miljöbalken för klippning
av vass i Torsås kommun
Beslut
Länsstyrelsen förelägger Torsås kustmiljögrupp att vidta följande försiktighetsmått i samband med
klippning av vass i Torsås kommun, inom områdena markerade på kartor bifogade i bilaga 1
1. Åtgärden/verksamheten ska utföras i huvudsak så som beskrivits i anmälan om inte övriga
försiktighetsmått anger något annat.
2. Utför INTE verksamheten 1 april - 15 juli för att inte störa häckande fågel eller lekande fisk.
3. Vidta åtgärder för att inte skada rödlistade kransalger och övrig undervattensvegetation i grunda
vikar.
4. Utför vassröjningen endast inom de områden som angivits i anmälan och lämna kvar enstaka
vassruggar (5x5 m) inom samtliga åtgärdsområden.
5. Utför verksamheten när det är lågvatten.
6. Deponera inte upptagen vegetation i vattnet eller på stranden. Forsla bort den slagna vassen ifrån
området så fort åtgärden är slutförd (senast inom 7 dagar) i varje markerat område. Vassen
omhändertas enligt anmälan och i enlighet med gällande lagstiftning.
7. Vidta åtgärder för att minimera markskador. Eventuella körskador återställs omedelbart.
8. Drivmedel, oljor med mera till arbetsfordon ska hanteras så att mark och vatten kring
verksamhetsområdet inte förorenas.
Om verksamheten inte påbörjats inom 2 år krävs ett nytt samråd om denna fortfarande är aktuell. Detta
samråd gäller för 5 år från beslutsdatum.
Samråd kan härmed anses ha skett enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Beskrivning av ärendet
Torsås kustmiljögrupp lämnade den 22 april 2021 in en anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 §
miljöbalken till Länsstyrelsen. Anmälan gällde vassklippning på flera fastigheter i områdena
Gunnarstorp, Djursvik, Påbonäs, Ragnabo, Hossa/Ängaskär, Kärrabo, Norra Kärr, Järnsida, Södra kärr
och Grämkulla, i Torsås kommun.
Den 27 maj inkom kompletterande uppgifter från sökande att samtliga områden markerade på kartan
inom Örarevets naturreservat inte kommer vassklippas/röjas och att markerade områden i reservatet
därmed inte ska ingå i denna anmälan.

Postadress
Besöksadress

391 86 Kalmar
Regeringsgatan 1

Telefon

010-223 80 00

E-post
Webb

kalmar@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/kalmar
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Av anmälan framgår att Torsås kustmiljögrupp avser bedriva vasslåtter och forsla bort slagen vass. Syftet
är att motverka den ökande vasstillväxten/igenväxning på grund av övergödning i kustvattnen.
Slåtter/röjning ska ske med tidigare inköpt maskin. Åtgärden berör strandskyddat område men kommer
enligt sökanden inte att ske inom något fågelskyddsområde, reservat, Natura 2000-område eller annat
skyddat område. Vassröjning i området har utförts tidigare år, se bland annat Länsstyrelsens ärende 5252867-2016. Klippt vass från de olika områdena omhändertas lokalt enligt uppgifter inlämnade i anmälan.

Motivering till beslutet
Enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ska en anmälan om samråd göras för verksamheter och åtgärder som kan
komma att väsentligt ändra naturmiljön och som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt
andra bestämmelser i miljöbalken. Länsstyrelsen får besluta att den anmälningsskyldige ska vidta de
åtgärder som behövs för att begränsa eller motverka skador på naturmiljön.
Igenväxning av grunda kustnära områden är en naturlig process som människans utsläpp av
näringsämnen har påskyndat. Vassklippning/vassröjning eller slåtter kan verka för en bättre
vattengenomströmning. Vassen är samtidigt en viktig miljö för bland annat fåglar, varför det är viktigt att
undvika att vassklippning sker under häckningsperioden samt att några vassruggar lämnas kvar. Vass kan
även utgöra viktiga lek- och uppväxtmiljöer för fisk. Klippt vass får inte lämnas kvar på stranden eller i
vattnet då växtdelarna kommer tillföra näringsämnen till vattnet. Vassen ska därför avlägsnas och
omhändertas direkt enligt anmälan efter att varje åtgärdsområde slutförts.
Länsstyrelsen bedömer att den planerade åtgärden inte på ett väsentligt sätt skadar naturmiljön om
åtgärden utförs i enlighet med vad som sökanden beskrivit om förelagda försiktighetsmått följs.

Bestämmelser som beslutet grundas på


12 kap. 6 § miljöbalken

Viktiga upplysningar
Länsstyrelsens beslut om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken är inte samma sak som ett tillstånd och
omfattas inte av rättskraft. En anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken gäller inte mot enskilda
intressen som kan beröras av åtgärden. En åtgärd anmäld enligt 12 kap. 6 § miljöbalken är inte heller
”skyddad” från framtida tillsynsåtgärder från tillsynsmyndigheten.
Länsstyrelsen förutsätter att ni har fått medgivande från de markägare och andra nyttjanderättshavare
som kan beröras av åtgärderna. Länsstyrelsens beslut ger inte tillträde till marken utan markägarens
tillstånd. Detta beslut avser inverkan på natur- och kulturmiljön och berör inte frågor om rådigheten till
marken eller vattenområdet. Ni ansvarar för att inhämta nödvändiga medgivanden från fastighetsägare
och andra berörda sakägare samt att inte enskilda intressen kommer till skada.
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Aktuell vassröjning är planerad inom strandskyddat område. Bedömning om åtgärden kräver
strandskyddsdispens görs hos Torsås kommun. Kommunen får meddela dispens om det finns särskilda
skäl. Kontakta kommunen för bedömning i ärendet.
En anmälan om samråd befriar inte er från ansvaret att ta hänsyn till miljöbalkens övriga bestämmelser
eller till vad som föreskrivs i annan lagstiftning. Ni som gör en åtgärd måste alltid skaffa den kunskap
som behövs. Ni måste även visa sådan hänsyn att skador och olägenheter inte uppkommer för
människors hälsa eller miljön (2 kap. miljöbalken).
Grävning och andra åtgärder i vattenområde kan kräva en anmälan om vattenverksamhet till
länsstyrelsen. Åtgärder som är anmälningspliktiga beskrivs i 11 kap. 9 a § miljöbalken och 19 §
förordning om vattenverksamhet m.m. För mer information kontakta länsstyrelsens vattenhandläggare.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Ingrid Palmblad Örlander med vattenhandläggare Elin Smith som
föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor:
1. Sökandens kartor
2. Överklagandehänvisning

Kopia till:
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
Torsås kommun, info@torsas.se
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Förklarande text till karta 1: samtliga områden markerade inom naturreservat kommer enligt sökandens
senare inkomna komplettering inte att vassröjas/klippas.
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Bilaga 2
Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen
Diarienummer
525-3797-2021
12 (12)
Om ni inte är nöjda med länsstyrelsens beslut, kan 2021-06-03
ni skriftligen överklaga beslutet hosSid
markoch
miljödomstolen.

Ni kan överklaga beslutet

BESLUT

Hur överklagar vi beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans
med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen
Kalmar län antingen via e-post; kalmar@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Kalmar län, 391
86 Kalmar.
Tiden för överklagande
Ert överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag ni fick del av
beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ert överklagande kan ni be att få
ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är det mark- och
miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas.
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från den dag
då beslutet meddelades.
Ert överklagande ska innehålla
 vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer,
 hur ni vill att beslutet ska ändras, samt
 varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.
Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på dessa. Kontakta
länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.
Ombud
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en
fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.
Behöver ni veta mer?
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta länsstyrelsen via e-post, kalmar@lansstyrelsen.se, eller via
växeltelefonnummer 010-223 80 00. Ange diarienummer 3797-2021.

