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Uttalande
om vikten av att strandskyddet respekteras och upprätthålls

I Sverige råder ett allmänt strandskydd på 100 meter. Ibland utökat till 300 meter i känsliga
områden. Avsikten med strandskyddet är dels att trygga allmänhetens tillgång till stränderna och
dels att bevara goda livsmiljöer för växt- och djurliv.

Från detta strandskydd finns det möjlighet till dispens om det finns särskilda skäl.
Dispenser skall ges restriktivt och endast efter en noggrann prövning. Vi kan i dag konstatera
att dispenser ges i alltför stor omfattning och utan att de krav som lagen anger beaktas.

Inom Naturskyddsföreningen känner vi en stark oro för denna utveckling som vi till stor del
anser beror på

 att kommunerna inte alltid har den kompetens som behövs för att bedöma värdet av
strandskyddet;

 att det är lätt att på kommunal nivå fatta undan för opinionen som bl a hävdar att
kommunen måste kunna erbjuda tomtmark i attraktiva lägen;

 att natur- och kulturintressena ofta är i underläge mot exploateringsförespråkarna;
 att det är en svår pedagogisk uppgift att förklara varför biologiska samband skall kunna

hindra en exploatering;
 att kommunala miljökonsekvensbeskrivningar sällan visar på de verkliga följderna för

miljön;
 att man ofta påbörjar en exploatering av ett område utan att man har helhetsbilden klar

för sig och
 att man helt enkelt inte anger några hållbara särskilda skål till en dispens.

Mot denna bakgrund har Naturskyddsföreningen Jönköpings länsförbund på sin länsstämma
beslutat att göra följande uttalande:

På papperet finns i dag ett starkt skydd för våra stränder men i praktiken är förhållandet ett
helt annat. De oexploaterade stränderna blir allt färre från år titt år. Allmänhetens tillgång
till fria stränder blir allt snävare och den biologiska mångfalden utarmas. Det är en oroande
utveckling som måste brytas.

I stället för att luckra upp strandskyddsbestämmelserna måste man först och främst se till att
nuvarande bestämmelser efterlevs. En skärpt kontroll och uppföljning av dispensgivningen
är nödvändig. Då skulle förmodligen mycket vara vunnet. I nästa steg är det viktigt att man ser
över den delegering som ges till kommunerna. Vidare måste kommunernas planarbete innehålla
grundliga genomlysningar i frågor med anknytning till strandskyddet.

Vi måste slå vant om de fria stränderna för allmänhetens friluftsliv och skyddet för den
biologiska mångfalden vid och i sjöar och vattendrag.
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