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Delgivningskvitto

Länsstyrelsen
Gävleborg
Föreningen Hillesjöns Framtid
Ordförande Olof Agner

Naturvårdsenheten
Eva Hedström
010-225 12 65
Eva. B. Hedstrom@lansstvrelsen.se

Källvägen 14
806 49 Gävle

Förbud att utfiira klippning ay sjöyegetation i Hillesjön,
Gävle kommun
Beslut
Länsstyrelsen ftirduder Föreningen Hillesjöns Framtid genom ordforande Olof
Agner med stöd av 12kap 6 § fiärde stycket miljöbalken att utftjra klippning av
sjövegetation i Hillesjön, Gävle kommun.

Bakgrund
Olof Agner, ordfiirande i Föreningen Hillesjöns Framtid inkom den 20 juli
2017 meden anmälan om samråd enligt 12kap.6 § miljöbalken. Anmälan
kompletterades den 2 augusti med karta.

Enligt anmälan ska klippning av sjövegetation såsom näckrosor och
undervegetation utfiiras inom två områden (se karta från anmälan) i Hillesjön.
Syftet med åtgärden är att motverka igenväxning av sjön. Det är tänkt att sjön
ska hållas åtkomlig ftr båtliv och fiske samt bibehålla en öppen och attraktiv
sjö.

Tänkt utrustning att använda är en stabil motorbåt med hydrauliskt drivet
klippaggregat som är fyra meter bred.

I anmälan beskrivs det som önskvärt från ftireningens sida att det som klipps tas
upp på land. Det innebär dock, enligt ftireningen, betydande insatser från flera
berörda parter ftir att fä det att fungera. Föreningen äger i dagsläget en båt
enligt ovan. Det skulle dock inte fungera praktiskt att även använda den ftir att
samla in klipprester. Att ta bort klippknivar och aggregat kräver flera personers
delaktighet. För effektiv klippning skulle det därftir krävas två båtar där den ena
samlar in det som den andra båten har klippt. Lämplig båt med utrustning
beräknas kosta ca 200 000 kr.

Ett annat problem, enligt ft)reningens beskrivning i anmälan, är att finna
lämpliga uppsamlingsplatser där rnan tar upp klipprestema. Även till detta
krävs maskiner samt platser med lämplig sluttning på land och sjöbotten.
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Slutligen krävs det många frivilligt ideellt arbetade timmar och redan idag finns
det otillräckligt med frivilliga personer som kan hjälpa till med arbetet.
För att minimera risken ft)r skada på naturmiljön har ni i anmälan angett att ni
kommer att:
o ta hänsyn till vindriktningen så att det klippta inte fly'ter i land i vikar,
badplatser och vid bryggor.

Länsstyrelsens motivering
Det berörda området, Hillesjön, ligger inom Riksintresse för Naturvård.
Naturvärdet är främst kopplat till ett rikt fägelliv med riklig häcknings
fiirekomst av skäggdopping och sothöna. Åven knipa, vigg, brunand och
gräsand. Regelbundet syns mindre allmänna eller hotade arter, exempelvis
kungsöm, havsörn, brun kärrhök, kricka, skedand, bläsand, vattenrall,
flodsångare och gräshoppssångare. Hillesjön har stora fiirutsättningar ftir
doppingar/dykänder. Gråhakekoppingen häckade här ftirsta gängen 197 1.
Salsskrake rastar regelbundet.

Kraftig igenväxning, i sjön och på land, kan hota sjöns värde som fägelbiotop
på sikt men vegetation som lämnas kvar i sjön (och på land) kan fä allvarliga
loljder såsom fiskdöd och ökat utläckage. Lösa växtdelar i en näringsrik sjö
medftir därftjr ofta större negativa effekter ftir det biologiska livet och sjön än
att avstå från klippning.
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Såväl Länsstyrelsen som Gävle kommun har tagit emot klagomål från upprörda
människor över att vegetation, som klippts och lämnats kvar i sjön, flyter i land
vid bryggor, vikar och badstränder. Det orsakar otrivsel och kan även leda till

sanitär olägenhet med dålig lukt.

Vid vass-klippning i näringsrika sjöar är det viktigt att man efter klippningen
tar upp den avklippta vassen. I annat fall riskerar man aff den ftljande
nedbrytningen av de klippta växterna ger en syrgas-bristsituation som kan ffi
mycket allvarliga foljder; fiskdöd och ökat utläckage av ytterligare
näringsämnen som fosfor med-mera från sedimentet.
Detta i sin tur ökar både igenväxningstakten i sjön och kan om man ihärdigt
slår ner växterna till att det istället blir omfattande algblomningar och ftirvärrad
syrgasbrist och negativa ftiljder.
En vassklippning utan att ta upp de lösa växtdelarna i en näringsrik sjö medfiir
därftir ofta större negativa effekter ftir det biologiska livet och sjön än att inte
göra Vassklippningen.
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Länsstyrelsen fiirordar därftir ett ftirbud mot vassklippning i Hillesjön om man
inte uppffller det absoluta villkoret att ta upp växtdelar som klipps av i nära
anslutning eller direkt vid vass-röjningen. Definitivt bör vassen och andra
växtdelar tas upp inom en vecka efter klippningen.

Med stöd av ovan synpunkter och det faktum att Föreningen Hillesjöns Framtid
inte kan garantera att det som klipps även tas upp ur vattnet och därmed
minskar risken fijr skada på den biologiska mångfalden och olägenhet fiir
friluftslivet och boende i området, så meddelar Länsstyrelsen fiirbud mot
klippning av sjövegetation i Hillesjön.

GäIlande lagstiftning

Enligt 12kap 6 § miljöbalken (1998:808) ska

en verksamhet eller åtgärd som

inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestiimmelser i
miljöbalken anmälas ftir samråd hos den myndighet som utövar tillsynen om
den kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. Tillsynsmyndigheten får
ftrelägga den anmälningsskyldige att vidta de åtgärder som behövs ftjr att
begränsa eller motverka skada på naturmiljön. Om sådana åtgärder inte är
tillräckliga och det är nödvändigt ftir skyddet av naturmiljön, fär myndigheten
ftirbjuda verksamheten.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Se bilaga.

Ann Guddhn
Eva Hedström

Denna handling är godkänd i Länsstyrelsens elektroniska system och har därldr ingen namnunderskrift.
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Bilaea:
Karta från anmälan
Kopia till:
Gävle kommun via e-post
Naturvårdsverket via e-post
Karl Gullberg, Fiskefunktionen Länsstyrelsen
Hans Sjöberg, Miljöenheten
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