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Yttrande angående ”Tillgängliga stränder – ett mer
differentierat strandskydd”
Bakgrund
Höje å och Kävlingeåns vattenråd har tidigare engagerat sig i och bidragit till
att lyfta upp frågan om strandskydd vid anlagda vatten som till exempel
dammar och våtmarker som anlagts i syfte att rena vatten från näringsämnen.
”Övergödningsutredningen” (SOU 2020:10) föreslog i sitt betänkande ett
förslag till ändring i miljöbalken beträffande anlagda dammar och våtmarker.
Utredningens förslag var att det skulle införas en ny paragraf 16a i
miljöbalken:
7 kap. 16 a §
Förbuden i 15 § gäller inte för våtmarker och dammar som
har anlagts eller restaurerats med huvudsakligt syfte att
minska näringsbelastningen på den lokala vattenmiljön.
Förslagets innebörd är, om det skulle genomföras, att de förbud som normalt
sett gäller på platser med strandskydd INTE skulle gälla vid vatten som
anlagts i det syfte som anges i paragrafen. Förslaget skulle dock inte innebära
att det generella strandskyddet skulle sluta upphöra helt vid anlagda vatten.
Vattenråden har nu fått ”Strandskyddsutredningens” (SOU 2020:78)
betänkande på remiss och yttrar sig här framför allt angående utredningens
förslag beträffande strandskydd vid anlagda vatten.

Yttrande
Vattenråden tycker det förslag till ändring i 7 kap 13 § miljöbalken som
utredningen föreslår är bra.
Den nuvarande lydelsen är:
”Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag”

Utredningens förslag är att lydelsen ändras till:
”Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar som är större än en hektar och
vattendrag som är bredare än två meter. Strandskydd gäller inte vid anlagda
vatten som har tillkommit efter 1975. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur insjöars storlek och
vattendrags bredd ska bestämmas.”
Förslaget ligger helt i linje med det som vattenråden har framfört i olika
sammanhang och tillstyrker därför förslaget. Om förslaget genomförs borde
det undanröja den risken att arbetet med anläggning av dammar och
våtmarker i syfte att minska övergödning avstannar på grund av att de
dammar och våtmarker som anläggs blir strandskyddade.
Strandskyddet fyller en viktig funktion för det rörliga friluftslivet och ger
goda livsvillkor för växt- och djurlivet på land och i vatten. Vattenråden
tycker därför det är bra med ett uppdrag till länsstyrelserna att digitalisera de
länsvisa kartorna över var strandskydd gäller och bra att länsstyrelserna får i
uppdrag att i dessa kartor fastlägga var strandskyddet gäller och var det ska
gälla.
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