Strandskyddet en följetång
Christy Widdon försöker rätta Bengt Åke Carlsson vad gäller strandskydd. Men tyvärr blir det
en del felaktigheter som behöver rättas till.
LRF delar Carlssons inställning att 100 meter strandskydd i de allra flesta fall räcker gott och
väl. Den generella nivån är just 100 m och skall gälla överallt där det inte finns beslut om
undantag. Syftet med lagändringen 2009 var att göra skyddet mer flexibelt så att det skulle bli
möjligt att utveckla i vissa områden, samtidigt som det skulle bli mer restriktivt på andra.
Samtidigt skärptes kravet för det utvidgade strandskyddet. Dessa utökningar hade nämligen
många år på nacken och behövde uppdateras. Länsstyrelserna fick då i uppdrag att gå igenom
alla kartor. I de enskilda fall där det fanns extra värdefulla områden där skulle skyddet kunna
utvidgas till maximalt 300 meter.
Något generellt strandskydd på 300 meter finns alltså inte någonstans – och har aldrig funnits.
Lagstiftningen från 2009 innehåller heller ingen anvisning kring hur stort strandskyddet ska
vara varken på Tjörn, Orust eller Stenungssund.
Bohusläns strandremsa är enastående vacker, attraktiv och värdefull för oss alla. Detta är nog
den stora anledningen till att processen gått långsamt, och tvingats till omstart. Bla eftersom
myndigheten slarvat med framförallt kungörelsen av beslutet. Men också eftersom både
markägare och kommuner överklagat - vilket vi i de flesta fall ännu inte sett något beslut från
regeringen kring.
Widoon skriver också att det är samma regler överallt och det är förvisso sant, men helt klart
är att de tolkas olika. LRF anser att Västra Götalands Länsstyrelse har genat i kurvorna när de
nya strandskyddslinjerna togs fram. Några rimliga avvägningar har inte gjorts, man har helt
enkelt i de flesta fall endast flyttat linjen från 100 m från havet till 300 m från havet. Vi har
exempelvis byggförbud även ”på andra sidan” av en järnväg, motorväg eller andra
bostadsområden, vilket givetvis inte har betydelse för strandskyddets syften.
Vi instämmer med Bengt Åke om att detta begränsar utvecklingen, men inte bara av boende
utan även av verksamheter som småskaligt jordbruk och turism. Med varsamhet och respekt
borde vi ge fler möjlighet att bo, vistas och turista i området, och vi borde vurma det
småskaliga jordbruket som genom sin mångåriga närvaro längs kusten starkt bidragit till
denna fantastiska miljö!
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