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LRFs kommungrupp i Stenungsund

Yttrande till Länsstyrelsen angående utökat strandskydd
Länsstyrelsen i Västra Götaland har presenterat förslag till utökat strandskydd för bla
Stenungsunds kommun. Som skäl anges att man skall trygga friluftslivet och bevara goda
livsvillkor för djur och växter.
Den nya strandskyddslagen syftade till att stärka skyddet i områden med högt exploateringstryck,
och sänka skyddet i andra områden. Vi kan dock konstatera att det inte blivit lättare att bygga i
attraktiva, strandnära lägen i och med den nya lagstiftningen.

Vi vill betona att ingen vill försämra förutsättningarna för friluftsliv och ingen vill skada växtoch djurmiljön. Vi anser dock att det generella strandskyddet på 100 meter är fullt tillräckligt
för att säkerställa att detta inte sker. Endast i undantagsfall bör en utökning ske och då ska det
vara tydligt motiverat med underlag för varje enskilt område. Bara i Stgd´s kommun handlar
utökning av strandskyddet om ca 110 ha. Underlaget för vilka nyttoeffekter detta skulle ge
anser vi saknas idag. Vi anser också att det är onödigt att lägga utökat strandskydd på
områden som redan är skyddade eftersom dessa dubbelskydd ibland till och med riskerar
motverka varandra. Kustremsan i kommunen är som det ser ut idag både skyddad genom
naturreservat och Natura 2000.
Vidare måste Jordbrukets undantag från strandskyddsreglerna säkerställas. För att bibehålla
ett öppet landskap krävs bönder och djur. Välskötta åkrar, naturbetesmarker och strandängar
är också en del av den mångfald, som vi måste värna. Jordbruket är visserligen undantaget
från strandskyddslagen, men vi har samtidigt märkt en tendens att detta ifrågasätts utifrån att
verksamheten inte anses vara tillräckligt stor. Detta är en oroande utveckling.
Vi vill se en ändrad attityd, där brukandet av marken lyfts fram som en förutsättning
för ett öppet och attraktivt landskap och en utvecklad livsmedelsproduktion.
Avslutningsvis är vi också kritiska till hur samrådet gått till. Berörda fastighetsägare har inte
fått någon personlig information om detta och det gör att man riskerar få inskränkningar –
utan att veta om det innan det är för sent.
LRF i Stenungsund anser sammanfattningsvis
- Att kommunikationen till berörde markägare återigen är bristfällig trots stora och oftast
oförutsägbara inskränkningar av nyttjanderätt på privat ägd mark.
- Att jord- och skogsbrukets verksamhet inte får begränsas av strandskyddet.
- Att det generella strandskyddet på 100 meter räcker som inskränkning i de allra flesta fall.
- Att områden som redan har skydd, exv reservat, inte beläggs med utökat strandskydd.
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