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Välbesökt	  dag	  om	  strandskydd	  
	  
Torsdagen	  den	  12	  juni	  stod	  Strandskyddsdelegationen	  värd	  för	  en	  dag	  om	  strandskydd	  i	  
Solna.	  	  Drygt	  150	  personer	  deltog,	  varav	  flertalet	  från	  kommuner,	  länsstyrelser	  och	  
andra	  myndigheter.	  	  
	  
Vi	  fick	  först	  en	  inblick	  i	  strandskyddsreglerna.	  	  Ordförande	  Lärke	  Johns	  och	  Jan-‐Olov	  
Westerberg	  från	  Naturhistoriska	  riksmuséet	  höll	  sedan	  i	  dagens	  program.	  	  	  
	  
Strandskyddsdelegationen	  har	  fastställt	  fem	  effektmål	  i	  sitt	  uppdrag:	  	  
	  

-‐ Nationellt	  harmoniserad	  tillämpning	  av	  strandskyddsreglerna.	  	  
-‐ Stärkt	  kompetens	  för	  att	  tillämpa	  strandskyddsreglerna	  
-‐ Effektivare	  tillämpning	  av	  strandskyddsreglerna	  i	  samhällsplanerings-‐	  och	  

byggprocessen	  
-‐ Underlätta	  för	  tillväxt	  och	  attraktivt	  boende	  på	  landsbygden	  
-‐ Ökad	  legitimitet	  för	  tillämpningen	  av	  strandskyddsreglerna	  

	  
Strandskyddsdelegationen	  ska	  redovisa	  sin	  slutrapport	  senast	  den	  17	  december	  2015.	  	  
	  
Under	  dagen	  dryftades	  frågor	  som	  deltagarnas	  perspektiv,	  goda	  exempel,	  och	  en	  
gruppakivitet	  hölls	  för	  idéer.	  Deltagarna	  arbetade	  intensivt	  och	  utbytte	  tankar.	  	  
	  
Den	  viktigaste	  lärdomen	  för	  mig	  var	  –	  höll	  jag	  på	  att	  säga	  –	  det	  gamla	  vanliga:	  att	  det	  är	  
viktigt	  med	  kommunikation	  och	  delaktighet.	  Riktigt	  konkreta	  riktlinjer	  behövs	  om	  
vikten	  av	  kontakt	  mellan	  alla	  berörda	  i	  som	  första	  steg	  i	  en	  process	  där	  många	  olika	  
aktörer	  har	  en	  roll.	  	  Många	  olika,	  helst	  alla,	  synsätt	  måste	  komma	  fram.	  Då	  får	  man	  
innovativa	  lösningar	  och	  nya	  insikter.	  	  
	  
I	  vår	  grupp	  listade	  vi	  vid	  dagens	  slut	  fyra	  framgångsfaktorer	  vid	  
strandskyddshandläggning:	  
	  
1.	  Alla	  ska	  med	  från	  början.	  Involvera	  berörda	  medborgare.	  Samråd	  med	  länsstyrelse	  
och	  kommun-‐regionen	  som	  ett	  första	  möte	  vid	  LIS-‐planering.	  	  	  
	  
2.	  Exploatörens	  vilja	  till	  kompromiss.	  Strandskyddets	  syften	  måste	  beaktas.	  	  Även	  då	  
enskilda	  intressen	  väger	  tungt.	  
	  
3.	  Grip	  tillfället..Man	  kan	  skapa	  ett	  attraktivt	  boende	  eller	  annan	  verksamhet	  vid	  
nedläggningar.	  Som	  vid	  Äspenäset	  Karlsborg,	  ett	  tidigare	  militärt	  område	  där	  
strandskyddet	  sedan	  tidigare	  undanröjts.	  Liknande	  exempel	  finns	  bland	  annat	  på	  
Gotland.	  	  
	  
4.	  Förståelse	  för	  helhetsvärdena.	  Natur	  och	  vatten	  som	  	  en	  tillgång	  för	  alla,	  kanske	  höjt	  
över	  egennyttan	  ibland?	  	  
	  
Som	  företrädare	  för	  SmåKom	  har	  jag	  dock	  fortfarande	  många	  frågetecken,	  bland	  annat:	  	  
Är	  all	  lagstiftning	  nödvändig?	  Hur	  få	  till	  stånd	  en	  rättssäker	  lagtolkning	  på	  
länsstyrelserna?	  Hur	  få	  lika	  förutsättningar	  i	  hela	  landet?	  	  


