
Medborgarfºrslag 

.-~-.""----_.-_._~-,--,----, 

H BO KOMMUN 
KOP.MJNSTYR'" SC~S FCfNAlJNlNG 

INKOM 

-09- H 
!'s [lm' ""IJN 

Genomfºr en strandskyddsinventering med avseende p¬ naturvªrden och 
vªrden fºr det rºrliga friluftslivet i syfte att skapa ett bedºmningsunderlag 
fºr vilka strandnªra omr¬den som bºr ha ett utºkat strandskydd. 

Bakgrund 

Naturv¬rdsverket har p¬ uppdrag av regeringen tagit fram en vªgledning benªmnd "Utvidgat 
strandskydd - en vªgledning till underlag och beslut" for det utvidgade strandskyddet som skall tjªna 
som underlag fOr Lªnsstyrelsen att utforma och motivera eventnella beslut ang¬ende utvidgat 
strandskydd. Strandskyddsomr¬den f¬r utvidgas till hºgst 300 meter fr¬n strandlinjen. Tidigare har 
detta skett om det behºvs for att tillgodose n¬got av strandskyddets syften. Enligt den nya 
utformningen i 7:e kapitlet 14 Ä Miljºbalken (gªllande fr.o.m. 2010-07-01) skall utvidgningen ske fOr 
att sªkerstªlla strandskyddets syfte. Detta innebªr en skªrpning av kravet att f¬ utvidga det omr¬de 
som omfattas av strandskydd (regeringens proposition 2008109:119, sida 99). Efter den 31/12 2014 
gªller utºkat strandskydd endast om utvidgningen har beslutats med stºd av den nya bestªmmelsen. 
Beslut enligt den ªldre lydelsen upphºr d¬ att gªlla. Detta innebªr i klartext att om inte Lªnsstyrelsen 
beslutat om utºkat strandskydd for ett omr¬de s¬ kommer strandskyddet endast att omfatta 100 meter. 

Nulªgesanalys 

H¬bo kommuns planenhet har sedan de nya direktiven fr¬n Natnrv¬rdsverket utkom diskuterat den 
uppkomna situationen med Lªnsstyrelsens planenhet men dªrefter har ingenting hªnt. 

Lªnsstyrelsens planenhets besked i fr¬gan ªr att man f.n. inte har n¬gra personella resurser tillsatta att 
hantera denna fr¬ga. 

Detta innebªr att (om varken H¬bo kommun eller Lªnsstyrelsen agerar i ªrendet) strandskyddet 
generellt kommer att omfatta endast 100 meter lªngs hela H¬bo kommuns 12 mil l¬nga strandlinje 
efter den 31/12 2014. 

Medborgarfºrslag 

I Enkºpings kommun har biologen  varit projektanstªlld under ett ¬rs tid i syfte att ta fram 
en strandskyddsinventering av kommunens 34 mil strªnder. Se vidare www.knusnatur.se 

En strandskyddsinventering fºr H¬bo kommuns 12 mil l¬nga strandlinje bedºms ta 6 - 9 m¬nader i 
anspr¬k att genomfºra. Antingen kan denna genomfOras av H¬bo kommuns egna tjªnstemªn, en 
projektanstªlld person eller aven konsult. 



Förslag till uppdragsdefinition 

En strandskyddsinventerings övergripande uppgifter är att bedöma strandremsans exploaterings grad 
(d.v.s. hnr 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 Natnra 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. 




