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Mörrumsåns vattenråds synpunkter gällande remiss om tillfällig
föreskrift om förbud mot sjötrafik inom delar av sjön Åsnen och
Åsnens utlopp i Mörrumsån
Bakgrund
Mörrumsåns vattenråd har fått möjlighet att lämna synpunkter på Länsstyrelsen remiss om
tillfällig föreskrift om förbud mot sjötrafik inom delar av sjön Åsnen och Åsnens utlopp i
Mörrumsån.
Sjögull är en främmande flytbladsväxt, som utgör hot mot den biologiska mångfalden i sjön
Åsnen och Mörrumsån. Växten har en stor negativ påverkan på sjöns ekosystem och den
biologiska mångfalden. Även friluftsliv och turism påverkas negativt genom att täta mattor av
sjögull förhindrar bad, fiske och båttrafik där den breder ut sig. Avstängning av sjötrafik i
vissa utvalda vattenområden med stor förekomst av sjögull är en viktig åtgärd för att få stopp
på spridningen av arten till nya vattenområden. Bekämpning av sjögull är ett led i arbetet att
uppnå miljökvalitetsnormen god ekologisk status i vattenförekomsterna.
Mörrumsåns vattenråds yttrande
Mörrumsåns vattenråd ser positivt på förslaget och hoppas och tror att åtgärderna kommer att
bidra till en bättre vattenmiljö i Åsnen. Vattenrådet har även bidragit ekonomiskt i
bekämpandet. Det är viktigt med tydliga föreskrifter för att förhindra att sjögull sprider sig
ytterligare, speciellt med tanke på att det nu kommer en ny ”Nationalpark Åsnen”, med
invigning maj 2018.
Dock vill vi framföra följande synpunkter och förslag;
Vattenrådets medlem Getnö gård har ett stort antal utländska gäster varje säsong. De hyr ut
kanoter/kajaker i sjön Åsnen och i Värendsleden. De beslutade 2017 att de kanoter/kajaker
som hyrs ut inte får gå söder om Hackekvarn. Detta för att förhindra spridning av sjögull.
Getnö gård är dock bara en turistanläggning av flera.
Ett problem är att flera gäster kommer med egna kanoter, kajaker, båtar. Det är viktigt att
informationen om sjögull även når ut till dessa personer. Antalet besökare kommer att öka i
området på grund av den nya nationalparken och alla måste få information och förstå faran
med spridning av sjögullet.
Därför föreslår vi följande:

Organisationsnummer: 802456-2657
Bankgiro: 793-5323
Ordförande: nils.posse@vaxjo.se
Sekreterare: ida.lidholt@vaxjo.se, tel. 0470-79 69 52
http://www.vattenorganisationer.se/morrumsansvr
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- Tag fram Informationsblad på olika språk: (svenska, danska, engelska, tyska, polska och
kanske även på franska). Alla som säljer fiskekort till Åsnen borde även dela ut denna
information.
- Sätt upp fysiska skyltar: Det måste sättas upp fysiska skyltar längs med Värendsleden
(kanotled som sträcker sig från Asa i norr till Granö i söder), framför allt i den södra delen
(söder om Hackekvarn/ Havsbältesfjorden och nedströms) samt söder om Ålshult (vid
träbron).
- Speciell information till båt/kanot/kajakuthyrare: Alla som hyr ut båtar/kanoter/kajaker
måste få utvidgad information om vad som gäller. Då kan vi fånga upp de flesta av besökarna
i Åsnen-området. Även viktigt med information om hantering och rengöring av båtar / kanoter
/ kajaker samt fiskeutrustning.
- Samla aktörer till informationsmöten: Det är lämpligt att sjögullsproblematiken tas upp
på allvar vid de årliga informationsmötena som Länsstyrelsen och Åsnentillsynen arrangerar.
Det borde vara obligatoriskt att deltaga här för alla som arbetar med turism i Åsnenområdet.
- Tag fram länkar med information: Tag fram länkar på olika språk som olika aktörer kan
sätta på sina hemsidor. Allt för att förenkla och att informationen om sjögullet och de nya
reglerna om förbud sjötrafik verkligen kommer ut till alla.
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