Motion till Uddevalla Kommungrupps Årsmöte 2021
Äganderätten urholkas när kommuner försöker detaljstyra
markanvändningen

Kommuner vill gärna detaljstyra markanvändningen även utanför stadsplanerat område.
Detta sker inte sällan utan politisk förankring. Initiativet kommer istället från naturvårdsverket
och/eller länsstyrelserna.
Delegationer av kommunala tjänstemän flockas runt projekt finansierade av naturvårdsverket
för att sedan lägga ut själva arbetet på entreprenad, och låta ett konsultföretag utforma innehåll
och förslag till åtgärder.
Det gäller exempelvis de naturvårdsplaner som antas i allt fler kommuner.
Men även översiktsplaner används ibland för att försöka detaljstyra markanvändningen utanför
stadsplanerat område.
Denna växande detaljstyrning av markanvändningen innebär en inskränkning av äganderätten,
som precis som det utökade strandskyddet riskerar att hämma utvecklingen av landsbygden och
de gröna näringarna.
Vattenmyndigheternas förra åtgärdsprogram fick backning av regeringen som strök en del
förslag till åtgärder och mildrade effekterna av andra. Detta kunde ske efter påverkansarbete
från LRF och Jordbruksverket. Hotet mot den svenska livsmedelsproduktionen var uppenbart
för de instanser som klarade att lyfta blicken.
Nu återkommer många av de förslag som den gången ströks ur åtgärdsprogrammen i
kommunala Naturvårdsplaner istället. Det gäller exempelvis anläggande av våtmarker,
kantzoner och andra åtgärder för att skydda den biologiska mångfalden, liksom utrivning av
vandringshinder.
Även på andra områden söker aktivism av olika slag nya vägar via kommunerna för att nå sina
mål när riksdag och regering satt stopp för de värsta ytterligheterna. Det gäller exempelvis
småskalig vattenkraft där kommuner bearbetas för att köpa upp, lägga ner och riva ut dammar
och kraftverk.
LRF Uddevalla yrkar att:
- LRF Riks får i uppdrag att sprida information bland kommungrupperna i landet med
uppmaningen att granska och försöka påverka initiativ på kommunal nivå som
inskränker äganderätten, exempelvis i nya naturvårdsplaner.
- LRF Västra Götaland får i uppdrag att sprida information bland kommungrupperna om
naturvårdsverkets och länsstyrelsernas metod att påverka kommunerna genom bidrag
till olika åtgärder, exempelvis nya naturvårdsplaner.
–motionen går vidare till riksförbundsstämman.
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