
Information om vassklippning i Kalmar kommun 
Under 2021 antog Kalmar kommun en handlingsplan för god vattenstatus. I planen står det att 
vassklippning ska ske med fokus på biologisk mångfald och näringsretention och därför har 
vi anpassat vår vassklippningsplan utifrån detta. Det innebär en del förändringar jämfört med 
tidigare år. Målet är att använda våra resurser så effektivt som möjligt och samtidigt värna om 
biologisk mångfald.  

Vi lånar från Kalmar kommun inte längre ut utrustning för vassklippning utan hänvisar till de 
företag som säljer tjänsten. Från och med 2022 slutar även det tidigare godkännandet från Läns-
styrelsen att gälla. Det innebär att det inte längre är tillåtet att klippa vass enligt de kartor som 
togs fram i tidigare vassklippningsplan (2017–2021).  

Så väljer vi var vassen klipps 
Vi har gått igenom alla områden som tidigare klippts och tagit nya beslut om var vi ska klippa. 
Arbetet har gjorts i samråd med kommunekolog, friluftsutvecklare och i viss mån även med in-
tresseföreningar som till exempel Sportfiskarna. Klippningen tar självklart hänsyn till exempel-
vis badplatser och båtbryggor, men över lag kommer vi att klippa mindre områden än tidigare 
och lägga mer fokus på att samla in och omhänderta den klippta vassen. Den nya vassklipp-
ningsplanen fokuserar enbart på kommunal mark eftersom det är där vi har rådighet och där 
klippningen gör störst allmännytta.

Klippning av vass på kustnära öar har helt tagits bort förutom längs öar i smala passager mellan 
land och öar där det behövs för vattnets genomströmning.  

Så får du klippa vass 

Vassklippning är generellt inte tillåten under perioden 15 mars - 15 juli för att inte störa fåglar-
nas häckningssäsong. Klippning ska alltid ske med hänsyn till djurlivet och om du upptäcker 
häckande fåglar måste du vänta till häckningen är över innan du klipper.  

Det behövs inget formellt tillstånd för att slå vass i mindre skala (till exempel att röja längs en 
brygga) men vid mer omfattande röjning krävs samråd med Länsstyrelsen. Kontakta Läns- 
styrelsen för mer information. 

Bygga, bo 
och miljö
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Enligt tidigare beslut från Länsstyrelsen ska 10 procent av vassen i de klippta områdena sparas. 
Vass bör framför allt sparas i och runt mynningen av dagvattendiken där den kan fungera som 
ett reningsfilter. Tänk även på att spara större sammanhängande vassruggar i stället för flera 
mindre, eftersom det ger bättre skydd för fåglar.  

För att bekämpa vass behöver du klippa vid rätt tillfälle, på rätt sätt och vara ihärdig. Det är pe-
rioden 15 juli-15 augusti som är bäst om du vill att vassen ska dra sig tillbaka. Där vassen växer 
i vattnet ska du klippa av stråna under ytan eftersom du då bryter syretillförseln till rotsyste-
met. Allra helst bör vassen klippas under flera år i rad för att utarma rotsystemet på näringsäm-
nen. 

Om du däremot bara vill hålla vassen i schack på ett visst område, till exempel som ett filter 
där ett dagvattendike mynnar, så bör du i stället klippa av stråna över ytan för att undvika att 
strypa syretillförseln till rötterna.  

Klippning under höst och vinter kan vara ett bra sätt att minska mängden biomassa som 
hamnar i vattnet, men har svag eller ingen effekt på vassens återhämtningsförmåga. Det kan 
dock underlätta framtida klippning och genom att få bort växtbiomassa ur vattnet så förbättras 
syrebalansen i grunda vatten. 

Ta hand om det du klippt bort 

Klippt vass måste tas bort ur vattnet och från stranden där högvatten kan spola ut klippet.  

Att bara lämna vassen i vatten eller vid strandkanten innebär att näringsämnen som frigörs när 
vassen bryts ner rinner tillbaka till vattnet igen. Dessutom ger den extra växtmassan som ska 
brytas ned upphov till att mer sediment bildas. 

Hjälp om du vill skapa en strandäng 

Ett bra sätt att få undan vassen och samtidigt främja biologisk mångfald är att få till strandnära 
beten. Betade strandängar är nämligen en av våra mest artrika miljöer. Kommunen kan på olika 
sätt stötta föreningar som vill skapa eller återskapa sådana miljöer. Kontakta oss gärna om ni 
vill veta mer om detta.

KONTAKTA OSS
Om du vill veta mer om strandängar eller har andra 
frågor kring vassklippning kan du höra av dig till:

Johan Wegenke, projektledare vattenvårdsarbete

0480 -45 05 11   

johan.wegenke@kalmar.se


