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Länsstyrelsen	  Västra	  Götaland	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  
Naturvårdsenheten	  
Annika	  Micheletti	  
	  
	  
	  
Yttrandet avseende; Utvidgning av strandskyddsområden på Västkusten. 
Diarienummer; 511-36212-2012 
	  
För	  kommunerna	  på	  västkusten	  har	  havet	  och	  kusten	  och	  de	  möjligheter	  som	  här	  skapas	  för	  våra	  
kustnära	  verksamheter,	  en	  avgörande	  betydelse	  för	  sysselsättningen	  och	  för	  kommunernas	  
konkurrens-‐	  och	  attraktionskraft.	  Maritima	  näringar	  utgör	  utpekade	  och	  prioriterade	  tillväxtområden	  
med	  stor	  betydelse	  för	  kustkommunernas	  profil	  och	  näringsliv.	  	  
	  
Maritima	  strategier	  har	  tagits	  fram,	  eller	  håller	  på	  att	  tas	  fram	  på	  EU-‐nivå,	  nationell,	  regional	  och	  
lokal	  nivå,	  där	  maritima	  näringar	  pekas	  ut	  som	  styrke-‐	  och	  utvecklingsområden.	  Det	  pågår	  även	  ett	  
omfattande	  arbete	  med	  att	  ta	  fram	  kommunala	  och	  nationella	  planer	  för	  Sveriges	  havsområden	  vilka	  
delvis	  skall	  syfta	  till	  att	  stödja	  de	  maritima	  näringarnas	  utveckling.	  Dessa	  planer	  kommer	  att	  ge	  en	  
bred	  kunskap	  och	  helhetsbild	  om	  de	  anspråk	  och	  de	  skyddsbehov	  som	  finns	  för	  våra	  havsområden.	  	  	  
	  
Anspråken	  på	  våra	  kust-‐	  och	  havsområden	  ökar	  vilket	  bidrar	  till	  behovet	  av	  en	  god	  planering.	  Att	  
bedriva	  kustnära	  verksamheter	  förutsätter	  en	  god	  balans	  mellan	  att	  skydda	  och	  samtidigt	  att	  bruka	  
havs-‐	  och	  kustområdet.	  I	  propositionen	  till	  strandskyddsändringar,	  sid	  33	  kan	  man	  läsa:	  …”det	  finns	  
ett	  behov	  av	  att	  utveckla	  ett	  mer	  ändamålsenligt	  strandskydd	  som	  beaktar	  behovet	  av	  utveckling	  i	  
hela	  Sverige	  samtidit	  som	  ett	  långsiktigt	  hållbart	  skydd	  av	  strändernas	  natur-‐	  och	  friluftsvärden	  inte	  
äventyras”.	  I	  naturvårdsverkets	  vägledning	  till	  underlag	  och	  beslut,	  kan	  man	  läsa	  i;	  ”Översyn	  av	  
utvidgat	  strandskydd”;	  …”att	  besluten	  skall	  anpassas	  bättre	  till	  strandskyddets	  syften	  och	  därför	  ha	  
bättre	  underlag	  och	  motivering	  samt	  att	  det	  skall	  finnas	  ett	  tydligt	  och	  långsiktigt	  behov	  av	  ett	  
utvidgat	  område.	  
	  
Strandskyddet	  innebär	  förbud	  mot	  ett	  stort	  antal	  åtgärder	  inom	  strandskyddat	  område,	  om	  inte	  
strandskyddsdispens	  erhålls	  –	  principen	  för	  dispenser	  är	  restriktiv.	  På	  EU:nivå	  genom	  Blue	  Growth,	  
liksom	  på	  nationell,	  regional	  och	  lokal	  nivå,	  vill	  man	  se	  en	  utveckling	  av	  de	  maritima	  näringarna	  och	  
det	  är	  därför	  av	  stor	  vikt	  för	  samhällsutvecklingen	  att	  inte	  utöka	  strandskyddet	  utöver	  vad	  som	  är	  
angeläget,	  välgrundat	  eller	  väl	  motiverat.	  	  	  
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Förslag	  till	  utvidgade	  strandskyddsområden	  bör	  ske	  i	  samförstånd	  med	  kommunernas	  
havsplanearbete	  då	  havsplanerna	  förväntas	  ge	  en	  bred	  kunskap	  och	  helhetsbild	  om	  de	  anspråk	  och	  
de	  skyddsbehov	  som	  finns	  för	  havsområdet.	  	  
	  
Fiskekommunerna	  vill	  även	  lyfta	  fram	  behovet	  av	  att	  marint	  vattenbruk	  borde	  omfattas	  av	  samma	  
särställning	  i	  strandskyddet	  som	  övriga	  areella	  näringar	  (jordbruk,	  skogsbruk,	  rennäring	  m.m.).	  
	  
Se	  till	  helheten	  
Det	  är	  viktigt	  att	  vi	  brukar	  våra	  havs-‐	  och	  kustområdens	  resurser	  hållbart,	  där	  havsanknutna	  näringar	  
kan	  utvecklas	  och	  växa	  samtidigt	  som	  kustzonens	  unika	  värden	  beaktas.	  Ett	  hållbart	  brukande	  bidrar	  
till	  levande	  kustsamhällen	  och	  det	  stärker	  kustsamhällets	  identitet	  och	  konkurrenskraft.	  Att	  vi	  har	  
levande	  kustsamhällen	  utgör	  grunden	  för	  ett	  attraktivt	  frisluftsliv	  och	  är	  även	  förutsättningen	  för	  en	  
utveckling	  av	  turismen.	  	  
	  	  
Fiskekommunerna	  vill	  därför	  betona	  vikten	  av	  att	  Länsstyrelsen	  i	  Västra	  Götaland	  inte	  utökar	  
strandskyddet	  utöver	  vad	  som	  är	  angeläget,	  välgrundat	  eller	  väl	  motiverat	  och	  att	  det	  sker	  i	  
samförstånd	  med	  kommunernas	  havsplanearbete.	  
	  
	  
Kia	  Andreasson	  (MP)	  reserverar	  sig	  mot	  yttrandet	  och	  bifaller	  förslaget	  till	  ett	  utökat	  strandskydd.	  
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Anders	  Olsson	  
Ordförande	  


