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Hej!
Vi har på nytt fått klagomål på vassklippningen i Hillesjön där de klagande framfört att det som klipps driver iväg och
hamnar utanför deras strand/brygga. Tanken från början när föreningen fick stöd för inköp av utrustning för
vassklippningen var att det som klipps också ska tas om hand på land. Det innebär då en förbättring av miljön i sjön
om den näring som bundits i växtlighet kan tas bort från sjön. Det minskar övergödningen och risk för syrebrist på
vintern när växtligheten bryts ner i sjön och då förbrukar syre. Att bara klippa vass och näckrosor som sedan lämnas
kvar i sjön ger inte dessa positiva miljöeffekter. Den vass m.m. som klipps av driver också omkring i sjön och orsakar
störning för boende där vassen driver i land.

Länsstyrelsens uppfattning vilken delas av Gävle kommun är att vass som klipps också ska tas upp på land och att
man därför behöver anpassa omfattningen på klippningen så att man klarar av detta.

Då vassklippningen i Hillesjön är relativt omfattande anser länsstyrelsen att den utgör en sådan väsentlig
ändring/påverkan på naturmiljön att den omfattas av samrådsplikt enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken. Länsstyrelsen vill
därför att ni så snart som möjligt fyller i bifogad blankett för anmälan om samråd och skickar in den till länsstyrelsen,
se även information på länken nedan. Till dess länsstyrelsen fattat beslut i ”samrådsärendet” rekommenderas att ni
endast klipper vass m.m. i den omfattning att ni klarar av att samla upp det som klipps och ta upp det på land.

Vi har varit ut och gjort inmätningar vid dammen i Verkmyraån och tror att vi snart kan presentera ett förslag till
lösning på konflikten kring vattennivån i Hillesjön som är juridisk hållbar och samtidigt en väl avvägd kompromiss
mellan de som vill ha en högre respektive lägre vattennivå i sjön.

http://www.lansstyrelsen.se/Gavleborg/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/tillstand,-dispenser-ochsamrad/Pages/default.aspx
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