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1. Punktbelastning från kommunala avloppsreningsverk

- Fosforreduktion i St. Petersburg och andra städer i 
Ryssland, Baltiska länder, Polen och Vitryssland

2. Punktbelastning från industri

- Gödselindustri, till exempel Fosforit i Kingisepp

- Utsläppen av gödselfrakt

- Utsläppen av biogasproduktion (Sustainable Biogas,
biogasprojektet i Lviv)

- Industriell djurproduktion (hönseriet Udarnik i Ryssland)

- Industriell belastning på kommunala reningsverk

3. Diffusbelastning från jordbruk

- Gipsbehandling av åkrar på Lundo och Vandaån

- Gipsbehandling av åkrar på Östersjöregionen (Gypsum
Initiative)

- Gödselsåtervinningsprojektet

- VALVE-skogsprojektet

4. Internbelastning

- Vårdfiske på finska, svenska och åländska kusten 

- Projektet SEABASED

- Kustvassprojektet

John Nurminens Stiftelse har arbetat

för att minska Östersjöns övergödning

sedan 2005 



1. Genom slåtter av vass kan man återvinna 
näringsämnen från eutrofierade stränder 

2. Genom slåtter av vassbestånd kan man 
upprätthålla den biologiska mångfalden, 
t.ex. traditionsbiotop och fågelvåtmarker

3. Slåtter av vass öppnar igenvuxna landskap 
och främjar deras rekreationsanvändning

4. Vass kan användas för att ersätta torv 
bl.a. i växtsubstrat och torrströ

5. Slåtter erbjuder lokala företagare arbete 

Slåtter av vass 
ger många fördelar
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UTGÅNGSLÄGET

Varför ett vassprojekt för kusten?
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• Vasslåtterprojekt har genomförts redan under en lång tid

• Finland har kunnande och expertis inom vassbranschen

• Det allmänna intresset för användning av vassbestånd särskilt som en råvara 

som ersätter torv ökar (politiker, företag, medierna)

• Verksamheten har varit beroende av projektfinansiering

• Tillgången på vassmaterial är osäker och lockar därför inte till 

produktutveckling

• Åtgärder vidtas så att slåttern och användningen av vass fungerar på 

marknadsvillkor

PROBLEM

LÖSNING



Vassprojektet för kusten: Steg för steg mot marknadsvillkor
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Pilotprojekt: 1 slåtterobjekt 10 ha, 500 m³ vass

Samarbete med Forststyrelsen

Fortsatt bearbetning Kiteen Mato ja Multa

Utvidgning av verksamheten: 6 slåtterobjekt, totalt ca 60 ha, över 2000 m³ vass

Samarbete med Forststyrelsen och NTM-centralerna i Nyland och Sydöstra Finland

Vidarebearbetning Kiteen Mato ja Multa, Biolan, Kekkilä

Expansion av verksamheten och utveckling av värdekedjan för vass

Målet är att öka slåtterarealen och engagera fler aktörer i verksamheten, 

t.ex. delägarlag

Vassbaserade konsumentprodukter till marknaden

Marknadspris för vassmaterial

Mål: att verksamheten fortsätter utan projektfinansiering
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1. Vid slåtter av vassbestånd beaktas den 
biologiska mångfalden och andra 
ekologiska aspekter

2. Den slagna vassen samlas in och används 
som material som ersätter torv

3. Bearbetningsföretagen betalar 
marknadspris för vassmaterialet. 
Pengarna används för att täcka 
kostnaderna för slåtter och insamling

4. Hela kedjan erbjuder arbete till slåtter-, 
transport- och beredningsföretagare

Hållbar och lönsam 
värdekedja för vass
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• Maskinell slåtter kräver alltid anmälan till 
NTM-byrån minst 1 mån. på förhand.

• Slåttern ska utföras utanför fåglarnas 
häckningstid, dvs. efter juli. I fråga om 
avlägsnande av näringsämnen är augusti den 
lämpligaste tidpunkten för slåtter. Det finns 
färre näringsämnen i brun vintervass. 

• I livsmiljöer för skyddade arter och på 
skyddsområden ska slåttern planeras särskilt 
omsorgsfullt. 

Spelregler för ekologiskt 
hållbar slåtter 1/2
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• Vassbestånden vid å- och dikesmynningar 
binder näringsämnen och därför är det bäst 
att låta dem stå kvar.

• Den slagna vassen ska samlas bort från 
vattnet och stranden så att näringsämnena 
inte frigörs tillbaka i vattnet. 

• Logistiken för den slagna vassen 
(vägförbindelser, mellanlager o.d.) ska också 
planeras från första början. 

Spelregler för ekologiskt 
hållbar slåtter 2/2
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Slåtterobjekten varierar

Det behövs många tekniska lösningar 
för olika behov

Varierande behov inom den fortsatta beredningen

− Vass som växer i vatten

− Mycket varierande terräng i skärgården

− Slåtter på vintern

− Många små ytor

Färsk grön vass  

Långa vasstrån  

Lokal användning 

− Torr brun vass

− Krossad vass

− Transport över längre sträckor

Gammal havsbotten

Flacka kustmarker  

Slåtter på sommaren  

Stor, enhetlig yta 

Bild: Tero Pajukallio
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TACK!

Bild: Helmi Pörhölä

Blev du intresserad? Kontakta oss!
eeva.tahtikarhu(at)jnfoundation.fi

Tel. 050 -314 2102


