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Ang Strandskydd: Utvidgning av strandskyddsområden

Länsstyrelsen i Västra Götaland har förslag på utökat strandskydd. För Uddevallas del
handlar det om ökning från nuvarande 100 meter till 300 meter utmed kusten mot havet. För
våra 200 sjöar föreslås för en del större sjöar 200 meter medan för de små sjöarna föreslås 100
meter.
För sjöarna är det förhållandevis små förändringar jämfört med tidigare, medan för
kuststräckan, ca 23 mil, gäller ökningen på 200 meter, i stort sett längs hela kusten.

De som brukar och sköter dessa 300 meterna är våra lantbrukare, utan dem kommer de
strandnära områdena att helt enkelt växa igen. En stor del av de gårdar som befinner sig i
kustområdena är små gårdar med förhållandevis låg omsättning i ekonomiskt avseende. Dessa
små gårdar får enl strandskyddets regelsystem stora inskränkningar i driften så snart någon
som helst förändring sker, t ex: skall nytt stängsel sättas upp krävs dispens, skall ett helt
vanligt befintligt dike rensas krävs dispens, skall en foderautomat sättas upp på betet krävs
dispens. De nämnda exemplen på dispenser krävs ej om jordbruket i fråga tolkas som större..
De små gårdarna överger sannolikt sina djur i strandnära områden när regelverket och
åtföljande administration kräver dyrbara dispenser. De helt enkelt ”skiter i djuren”. ”Så roligt
är det inte att krångla med myndigheter”. Resultat blir att det som ökat strandskydd är ämnat
att gynna: friluftslivet, växtlivet, djurlivet får motsatt effekt. Sly och buskar tar över vilket i
förlängningen skapar täta skogsridåer mot hav och sjöar.
LRFs grundläggande inställning är att det generella skyddet på 100 m mycket väl
tillgodoser de ändamål som strandskyddet är satt att bevaka. Endast i undantagsfall
finns det således skäl till utökning.
LRF anser vidare att beslut om utökat strandskydd ska vara väl förankrat hos berörda
markägare och berörda kommuner
Länsstyrelsen vill i andra sammanhang genom riktad rådgivning/kursverksamhet värna om
den västsvenska livsmedelsproduktionen och de öppna landskapen och då krävs bönder och
djur. Vi kan konstatera att det de senaste åren blivit en allt hårdare tolkning om vad som
krävs för att uppfylla kravet på att INTE behöva söka strandskyddsdispens.
Om denna strängare hållning tillåts sprida ut sig kommer det lägga många döda händer över
stora arealer framför allt utmed våra kuster men även i bland runt våra sjöar.
En ytterligare aspekt är att avstyckning samt senare i processen bygglov av attraktiva enstaka
tomter kommer att bli näst intill omöjligt att köpa, senare bebygga

Vad vi som näringslivsorganisation ser som ytterst allvarligt är Länsstyrelsen ökade
inflytande och en form av intrång över privat äganderätt och privat brukande/disposition av
lantbrukarnas egen ägda mark.
Vi upprepar: LRF anser att skall djur- växt- och friluftslivet gynnas är det inte med
Länsstyrelsens förslag med utökat strandskydd.
Kommunerna har redan i dag befogenhet att t ex avslå en bygglovsansökan. Översiktsplaner
för landsbygden är ytterligare ett kommunalt instrument där kommunerna tydligt skall ange
var och hur jord- och skogsbruksområden skall skyddas för all annan etablering.
LRF anser även att det provocerande och urbana regelsystemet att bedöma en
lantbrukare eller hans/hennes gård utifrån ekonomiska termer, omsättning, under eller
över ca 80 000:- helt skall bort. Vi avser alltså sid 47 i Strandskydd - en vägledning för planering
och prövning, Handbok 2009:4, framtagen av Naturvårdsverket och Boverket

Ang kommunens 200 sjöar. LRF ser i ingen effekt för djur-, växt-, och rörligt friluftsliv
av mer än 100 meters strandskydd runt kommunens samtliga sjöar.
Sammanfattningsvis:
1. ökat strandskydd ger inte bättre förutsättningar generellt sett för att bevara och bruka
vackra strandängar eller vackra skogsområden utmed kust och sjö, tvärtom
2. ökat strandskydd skapar mindre möjligheter att bebygga en enskild tomt invid vatten
3. ökat strandskydd ger till resultat mindre av aktivt jordbruk, minskat antal
kor/hästar/får, just de djur som har förmågan att bevara strandängarna öppna.
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