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Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd

Upplandsstiftelsen tackar för möjligheten att lämna synpunkter på utredningens
betänkande.
Upplandsstiftelsen är en organisation som arbetar med naturskydd och friluftsliv. Ett
funktionellt strandskydd är viktigt för hela vår verksamhet. Det gäller skyddet av
naturmiljöer och den biologiska mångfalden i områden som är belägna i anslutning till
vatten. Det gäller också möjligheten för ett aktivt friluftsliv på och i närheten av stränder.
Synpunkter


Det kan inte nog påpekas hur viktig allemansrätten är för friluftslivet och att det är
ett av de grundläggande syftena med strandskyddet.



Upplandsstiftelsen anser att friluftslivets behov måste lyftas upp på ett tydligare sätt.
Både utifrån tillgången till stränder men också utifrån möjligheten att anlägga
grillplatser, toaletter mm för friluftslivet.



För att skydda av djur- och växtlivet är viktigt att strandskyddet inte försvårar eller
hindrar möjligheten att anlägga och restaurera vattenmiljöer.



Uppsala län är ett ”sjö-fattigt” län med förhållandevis få vattendrag. Att det generella
strandskyddet vid små sjöar och vattendrag tas bort för mindre vatten och
vattendrag samt för anlagda vatten, ser vi som ett problem och kan leda till att de
små sjöar som finns exploateras. Det är bra att strandskydd stärks i områden med
stor betydelse för djur- och växtliv samt högt exploateringstryck.



Fortsatt råder en osäkerhet kring hur förslagen kommer att tillämpas. Ett sådan
osäkerhet är tex att områden som ”inte är av särskild betydelse för något av
strandskyddets syfte” ska undantas från strandskyddet. Här kommer Länsstyrelsernas
bedömning att spela stor roll eftersom man kan upphäva strandskyddet.
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Förslaget om en heltäckande digitalisering är bra. Det måste göras enkelt att hitta
områden med eller utan strandskydd.



Exploateringen av grunda mjukbottnar är ett problem som det är extra viktigt att
utredningen lyfter.

Med vänliga hälsningar
Thomas Bertilsson
vd
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