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I samband med valenkät inför valet 2022 

Stenungsunds Naturskyddsförening informerar om nuvarande strandskydd i 

Stenungsunds kommun  

Centerns fullständiga svar på frågan om strandskydd 

Strandskyddet är viktigt, men inte viktigare än många andra hänsyn vi som politiker behöver ta. atura 

2000, kulturmiljö, lordbruksmark, riksintresse, är bara några av de andra ”filtren” vi måste ta hänsyn 

till. Som ligger över vår kommun. Vi har också en skyldighet att bygga bostäder och planlägga mark 

för verksamheter så att folk har arbeten. Därför anser inte vi att det är rimligt att ha flera hundra 

meter strandskydd kring alla naturliga och anlagda våtmarker. Det blir helt enkelt för lite mark kvar. 

Vi vill istället vända på frågan och fråga vilka vattendrag som är särskilt viktiga att skydda. Och stärka 

skyddet kring dem och lätta restriktionerna på andra vattendrag. På så sätt blir strandskyddet mer 

legitimt och inte bara en allmän pålaga som folk som vill bygga retar sig på och inte förstår. Vi anser 

också att det är kommunen som ska göra det jobbet och inte Länsstyrelsen. Dagens strandskydd har 

skrivningar som helt motverkar biologisk mångfald och tillgänglighet. Många gånger genom att t.ex. 

en markägare vill göra en insats och anlägga en våtmark så inträder genast 300 m. strandskydd runt 

den och hindrar annan verksamhet.  Då struntar han/hon i våtmarken. Samma gäller tillgänglighet. 

Då inget röjningsarbete får äga rum. Slutsats: vi vill stärka strandskyddet på vissa platser och lätta 

upp det på andra 

Naturskyddsföreningen informerar. 

Strandskydd för nyanlagda våtmarker är inte aktuellt inom Stenungsunds kommun 

Strandskydd för anlagda våtmarker är enligt uppgift från Länsstyrelsen inte aktuellt inom f.d. 

Göteborgs och Bohus län med anledning av att länet beslutade om ett undantag från strandskydd för 

vissa områden. Detta beslut gäller och kan inte upphävas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.   

Undantaget tillämpas i hela nuvarande Västra Götalands län.  Länsstyrelsen anser det mycket viktigt 

för miljön att nya våtmarker anläggs.  

I Miljöbalken (1999) definieras strandskyddets syften att  

1 Långsiktigt tillgodose tillgängligheten till strandområden 

2 Bevara goda livsbetingelser för växt och djurlivet 

1950 tillkom möjlighet att genom lagstiftning besluta om strändernas tillgänglighet för allmänheten.   

Länsstyrelsen i dåvarande Göteborgs och Bohus Län fattade 1975-06-30 beslut om utvidgningar och 

inskränkningar i strandskyddet med stöd av naturvårdslagen. Syftet var då att trygga allmänhetens 

friluftsliv. Strandskyddet omfattade generellt land och vattenområden intill 100 meter räknat från 

strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Ett utökat strandskydd på mellan 100 – 300 meter var 

vanligast utefter kusten och i anslutning till större sjöar. 

1994 kompletterades strandskyddslagstiftningen med att även omfatta växt och djurlivet. 

Länsstyrelsen utförde en översyn av strandskyddet i samråd med kommunen och andra berörda. Det 
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var främst nuvarande strandskydd utefter vattendragen som då tillkom. Det finns dokumenterat vilka 

värden som ligger till grund för alla nya områden som då införlivades i strandskyddet (beslut 1999). 

Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen på senare tid reviderat det utökade strandskyddet.           

Det utfördes i samråd med kommunen och andra. 

Flertalet av vattendragen med strandskydd har 50 meter. Endast ett fåtal diken har strandskydd. Den 

övervägande andelen av diken och en stor andel av bäckarna saknar strandskydd, liksom flera 

delsträckor vid åarna, främst i anslutning till detaljplaner. Även mindre sjöar kan sakna strandskydd. 

Det strandskydd som idag gäller finns utritat på strandskyddskartan som finns på kommunens 

hemsida under kartportalen/miljö/zoner/strandskyddskarta. (2021-01-01) 

2014 fick Länsstyrelsen möjlighet att upphäva strandskyddet vid mindre sjöar och vattendrag. En 

förutsättning är att områdets betydelse för växt och djurlivet och friluftslivet är litet. Möjlighet finns 

att ansöka hos Länsstyrelsen om detta.  

Möjlighet finns att ansöka om dispens från strandskyddet. De areella näringarna har rätt att bedriva 

sin verksamhet inom strandskydd. För vissa åtgärder gäller att de kan vidtas endast om de inte kan 

utföras på andra ställen och behövs för näringens behov. En förutsättning är att huvudinkomsten 

skall komma från näringen.   

Naturskyddsföreningen konstaterar att samhället under de senaste årtiondena fått en allt större 

insikt i värdet av våra våtmarker (hav, sjöar och vattendrag m m) och den mångfald av värdefulla 

ekosystemtjänster som våtmarker bidrar med. 

Under åren har tillgängligheten till strandområden minskat och fortsätter minska. Våra 

strandområden på land och i vattnet är mycket artrika och är värdefulla för den biologiska 

mångfalden. Trenden för den biologiska mångfalden är nedåtgående. 

Staten lägger idag ner stora belopp på bidrag för att stötta tillkomsten av nya våtmarksytor. Syftet 

kan vara att minska klimatpåverkan (skogsstyrelsen), bidra till att minska övergödningen eller öka 

biologisk mångfald.   

Våtmarker med strandområden bidrar som buffert till att mildra effekter av häftiga regn och 

långvarig torka. Klimatet utgör idag inte en grund för strandskydd.    
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