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Betänkande Tillgängliga stränder – ett mer
differentierat strandskydd (SOU2020:78)
(Ert dnr M2020/02032)
Jordbruksverket har fått möjlighet att lämna synpunkter på ovannämnda
betänkande.
Jordbruksverket har följande synpunkter.
Borttaget strandskydd vid små sjöar och vattendrag
Många jordbruksföretag har en diversifierad verksamhet som inte nödvändigtvis
omfattas av dagens undantag från strandskyddet, men där verksamhetslokaler
behöver ha tillgång till vatten. Utredningens förslag möjliggör den diversifiering
och företagsutveckling som är nödvändig för att jordbruket ska kunna stärka sin
konkurrenskraft. Jordbruksverket tillstyrker förslaget men vill samtidigt peka på att
det kan påverka små biotoper och arter negativt då livsmiljöerna riskerar att
förändras. Det är därför bra att utredningen föreslår att länsstyrelsen får möjlighet
att peka ut särskilt känsliga områden där strandskyddet fortfarande ska gälla.
Anlagda vatten
Jordbruksverket tillstyrker förslaget att strandskydd inte ska gälla vid anlagda
vatten som tillkommit efter 1975. Jordbruksverket bedömer att förslaget skulle
bidra till att fler våtmarker och dammar anläggs med minskad näringsbelastning
och andra positiva miljöeffekter som följd.
Utredning om behov av författningsändring vad gäller undantaget för areella
näringar
Jordbruksverket tillstyrker förslaget att tillsätta en utredning som ser över om det
behöver genomföras författningsändringar vad gäller undantaget för de areella
näringarna. Jordbruksverket anser att hobbyverksamhet kan bidra både till
livsmedelsstrategins mål och miljömålen och vi anser därför att en utredning av
omsättningskravet bör genomföras.
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Vattenbruket
I betänkandet saknar Jordbruksverket överväganden rörande de blå näringarna och
då framförallt vattenbruket. Vattenbruket likt fiskerinäringarna bedriver ofta sin
verksamhet i öppet vatten exempelvis hav, sjöar och kraftverksdammar. För att
kunna bedriva verksamheten är man beroende av byggnader i anslutning till
anläggningen vilket ofta är strandskyddat område. Förslagen i betänkandet gör att
vattenbruk i mer glesbefolkade områden troligtvis kommer få det lättare att anlägga
byggnader i strandnära områden, dock kvarstår problemet för de som bedriver
vattenbruk lokaliserat till mer tätbefolkade delar av landet.
För fisket finns det idag ett undantag från förbudet att uppföra byggnader i
strandskyddat område (7 kap.16 § miljöbalken). Eftersom vattenbruket likt fisket är
beroende av byggnader, så lämnade Jordbruksverket förslag på ändring i nämnda
paragraf i redovisningen av regeringsuppdraget ”att kartlägga och utreda
förutsättningarna för en förenklad prövning av vattenbruksverksamheter”
(N2018/04401/FJR, N2018/01819/FJR delvis). Jordbruksverket förslog att även
vattenbruk skulle inkluderas i undantaget, ett förslag som Jordbruksverket
vidhåller.

I detta ärende har generaldirektören Christina Nordin beslutat. John Andersson har
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Anders
Swahnberg, Olof Johansson, Tobias Kreuzpointner, Frida Solstorm, Johan
Wallander och Pär Åkesson deltagit.

Christina Nordin
John Andersson
Yttrandet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
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