
                              Medborgarförslag

Genomför en strandskyddsinventering med avseende på naturvärden och 
värden för det rörliga friluftslivet i syfte att skapa ett bedömningsunderlag 
för vilka strandnära områden som bör ha ett utökat strandskydd.

Bakgrund

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram en vägledning benämnd ”Utvidgat 
strandskydd – en vägledning till underlag och beslut” för det utvidgade strandskyddet som skall tjäna 
som underlag för Länsstyrelsen att utforma och motivera eventuella beslut angående utvidgat 
strandskydd. Strandskyddsområden får utvidgas till högst 300 meter från strandlinjen. Tidigare har 
detta skett om det behövs för att tillgodose något av strandskyddets syften. Enligt den nya 
utformningen i 7:e kapitlet 14 § Miljöbalken (gällande fr.o.m. 2010-07-01) skall utvidgningen ske för 
att säkerställa strandskyddets syfte. Detta innebär en skärpning av kravet att få utvidga det område 
som omfattas av strandskydd (regeringens proposition 2008/09:119, sida 99). Efter den 31/12 2014 
gäller utökat strandskydd endast om utvidgningen har beslutats med stöd av den nya bestämmelsen. 
Beslut enligt den äldre lydelsen upphör då att gälla. Detta innebär i klartext att om inte Länsstyrelsen 
beslutat om utökat strandskydd för ett område så kommer strandskyddet endast att omfatta 100 meter.

Nulägesanalys

Håbo kommuns planenhet har sedan de nya direktiven från Naturvårdsverket utkom diskuterat den 
uppkomna situationen med Länsstyrelsens planenhet men därefter har ingenting hänt.

Länsstyrelsens planenhets besked i frågan är att man f.n. inte har några personella resurser tillsatta att 
hantera denna fråga.

Detta innebär att (om varken Håbo kommun eller Länsstyrelsen agerar i ärendet) strandskyddet 
generellt kommer att omfatta endast 100 meter längs hela Håbo kommuns 12 mil långa strandlinje 
efter den 31/12 2014.

Medborgarförslag

I Enköpings kommun har biologen Erik Sjödin varit projektanställd under ett års tid i syfte att ta fram 
en strandskyddsinventering av kommunens 34 mil stränder. Se vidare www.knusnatur.se

En strandskyddsinventering för Håbo kommuns 12 mil långa strandlinje bedöms ta 6 – 9 månader i 
anspråk att genomföra. Antingen kan denna genomföras av Håbo kommuns egna tjänstemän, en 
projektanställd person eller av en konsult.



Förslag till uppdragsdefinition

En strandskyddsinventerings övergripande uppgifter är att bedöma strandremsans exploateringsgrad 
(d.v.s. hur mycket den idag är påverkad av mänskliga aktiviteter), uppmärksamma och utpeka 
strandremsans naturvärden samt bedöma och kartlägga strandremsans rekreationsvärde för det rörliga 
friluftslivet.

Verktyg såsom indelning av strandremsan i nyckelkodområden och olika typer av klassificering bör 
användas som hjälpmedel och underlättar vid tolkningen av materialet.

Områden som bör ges maximalt strandskydd (300 meter) är:

Nyckelbiotoper (samt sumpskogar och naturvärdesobjekt), naturbetesmarker med avtal 
(tilläggsersättning), andra klassade äng- och hagmarker (se ängs- och hagmarksinventeringen), 
våtmarker (se våtmarksinventeringen), kommunala och statliga naturreservat (inklusive Natura 2000-
områden), fågelskyddsområden, djur- & växtskyddsområden, områden som hyser rödlistade arter (se 
Artportalen) samt områden av riksintresse för naturvård och Länsstyrelsens naturvårdsprogram.

Efter genomförd strandskyddsinventering

Med strandskyddsinventeringen som underlag tas ett förslag fram till omfattning (inklusive 
motivering) av utökat strandskydd för Håbo kommuns stränder och presenteras för Länsstyrelsen.
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