Stenungsund bjöd in oppositionen

Den 26 augusti hade Stenungsunds kommungrupp ordnat en träff med oppositionen i Stenungsund. 25
medlemmar passade på att ställa sina frågor och funderingar till Bo Pettersson (S), Annelie Holmén (MP)
och Birgit Lövquist (V). På programmet stod: Utökat strandskydd & Offentlig upphandling.
När det gäller det utökade strandskyddet så är oron stor kring hur tillämpningen i praktiken kommer att fungera.
Då en orolig markägare tagit kontakt med Länsstyrelsen har de svarat: "Verksamheten skall bedrivas som
näringsverksamhet, och för att inte omfattas av strandskyddets bestämmelser ska näringen medföra ett
betydande tillskott till näringsidkarens försörjning. Om lantbruket räknas som hobbyverksamhet så gäller alltså
inte undantagen från strandskyddet. Man måste då söka dispens för varje åtgärd som att t ex hägna in en hage
och andra anläggningar som kan hindra eller avhålla allmänheten".
På frågan vad som klassas som "betydande tillskott" svarar Länsstyrelsen: "Betydande tillskott" är ett ganska
luddigt begrepp tyvärr. Vi har inte sett många rättsfall som vägleder oss i tillämpningen heller. Det är upptill
prövningsmyndigheten att avgöra om aktuell åtgärd omfattas av undantaget.
Det framhölls att det är orimligt att markägare skall bekosta tillståndsansökningar för att sköta/bruka sin egen
mark, när syftet är att begränsa över exploatering av strandområdena. Det stod helt klart för våra gästande
politiker att vi oroas över prövningsmyndighetens makt och tjänstemännens bedömningar.
När det gällde den offentliga upphandlingen, höll politikerna med om "att som det är nu kan vi inte ha det". Det
finns i Stenungsunds kommun ingen policy kring vilka krav som skall ställas vid livsmedelsupphandling. Att följa
LRFs idé om logisk upphandling ställde man sej positiv till.

•

Att det som konsumeras i våra offentliga kök ska vara producerat enligt de specificerade kraven i vår
svenska djurskydds-, miljö- och livsmedelslagstiftning. Först då har vi en logisk offentlig upphandling.

Här kan vi i Stenungsunds kommun bara bli bättre!
Avslutningsvis vill vi tacka Barbro och Jan-Olof Larsson för att vi fick möjlighet att vara hos er på Kolhättans gård.
På gården bedrivs en ekologisk och extensiv köttproduktion med Highland Cattle boskap och sedan två år tillbaka
finns även ett småskaligt gårdsslakteri. Tack för ett fantastiskt studiebesök, där två av LRFs eldsjälar delade med
sej av sina visioner och sin vardag. Härligt att få lov att ta del av detta!
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