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Näringsdepartementet
Regeringskansliet
103 33 Stockholm

Remiss: Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén,
SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för
arbete, hållbar tillväxt och välfärd
Dnr N2017/00222/HL
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna, har tagit del av
remissen och önskar lämna följande synpunkter.
Sportfiskarna inskränker remissvaret till den del av utredningen som berör strandskyddet
och civilsamhället.

5.1.2 Enklare att bygga i strandnära områden
Sportfiskarna kan konstatera att trots att kommittén enligt sina direktiv inte skall utvärdera
eller föreslå förändringar av strandskyddslagstiftningen, väljer kommittén att lägga fram
förslag inom detta område.
Kommittén skriver på sid 139: ”Mot bakgrund av länsstyrelsernas utvärdering och
Strandskyddsdelegationens slutsatser vill kommittén emellertid peka på betydelsen av att
regeringen vidtar ytterligare åtgärder för att strandskyddsreglerna ska få en avsedd effekt i
landsbygderna. Det handlar helt enkelt om att staten genom länsstyrelserna bör stödja
kommuner som vill använda de existerande strandskyddsreglerna för att underlätta en ökad
bosättning och etablering av verksamheter i kommunen.”
I utredningen hänvisas också till Sveriges Fiskevattenägareförbunds kontakter med
kommittén (s. 139). Fiskevattenägareförbundet menar att tillämpningen av
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strandskyddsreglerna försvårar en utveckling av fritidsfisket. Utredningen hänvisar vidare till
att länsstyrelser ställer för höga krav på kartläggningen av strandområdenas naturvärden
innan exploatering kan bli verklighet (s. 139).
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna, slår vakt om allas tillgång till ett
bra fiske och arbetar för friska fiskbestånd i friska vatten. Förbundet organiserar ca 60 000
sportfiskare och för talan för de två miljoner svenskar som varje år fiskar med spö, lina och
krok. Det fiske som inte bedrivs från båt kräver tillgång till strandområden, och många fiskar
och andra djur kräver orörda strandmiljöer för att kunna överleva.
Strandskyddet är viktigt för friluftslivet och för allmänhetens möjlighet att nå stränderna.
Det skapar livskvalitet och ett upphävt strandskydd är i princip irreversibelt. Därför måste
upphävande av strandskyddet ske med stor försiktighet. I vissa fall talas det om att Sverige
har så många mil obyggda stränder att exploatering vid dessa inte skulle kunna vara något
problem. Vad man då glömmer är kvalitetsaspekten på stränderna. Det är oftast de mest
attraktiva stränderna som bebyggs – attraktiva för såväl allmänheten som för dem som vill
bebygga dem. Därför måste upphävandet av strandskydd ske mycket restriktivt.
Forskning visar att abborrens beståndsstorlek styrs av tillgången till lek- och
uppväxtområden (Ulf Bergström, SLU). I t.ex. Stockholms skärgård är nästan hälften av dessa
habitat idag exploaterade och kontinuerlig nyexploatering sker med 0,5 % per år. Det är,
bl.a. mot bakgrund av dylik forskning, Sportfiskarnas åsikt att kraven på kartläggning av
strandområdenas natur- och friluftsvärden skall förbli höga innan exploatering kan komma
ifråga. Sportfiskarna vill också peka på att det i mer tätbebyggda områden ofta är ont om
tillgängliga stränder och fiskemöjligheter från land för allmänheten – det rörliga friluftslivet
är alltså redan idag begränsat.

2017-03-14 sid 3 (3)

9.1 Civilsamhällets organisationer tar ansvar för lokal landsbygdsutveckling
Det är glädjande att utredningen tar upp frågan om civilsamhället och dess betydelse för
landsbygdsutvecklingen, vilken Sportfiskarna delar. Vi menar att civilsamhället har betydelse
för hela Sverige men ställer oss förvånande till att utredningen inte berör de förslag som
presenterades för drygt ett år sedan i utredningen för ett stärkt civilsamhälle ”Palett för ett
stärkt civilsamhälle” (SOU 2016:13). Denna utredning har en rad förslag som tagits fram för
att underlätta för civilsamhället, men Landsbygdsutredningen berör över huvud taget inte
dessa förslag som enligt Sportfiskarna är grundläggande för hela civilsamhället.

För Sportfiskarna,
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