
 

 Remiss 

2021-05-01 

 

Skogsindustrierna / Box 55525 / 102 04 Stockholm / tel 08-762 72 60 / www.skogsindustrierna.se 
 

 
 

 

Diarienr: M2020/02032 Miljödepartementet 

  m.remissvar@regeringskansliet.se 

m.naturmiljoenheten@regeringskansliet.se 

 

   

   

Vår ref: R2021-09 Linda.eriksson@skogsindustrierna.se    

 

 

Yttrande över SOU 2020:78 Tillgängliga stränder 

Skogsindustrierna har beretts möjlighet att yttra sig över SOU 2020:78, och lämnar härmed följande 

synpunkter. 

 

Sammanfattning 

Strandskyddet som det ser ut idag innebär ofta inskränkningar i den enskildes rätt som inte kan motiveras 

med angelägna allmänna intressen. Det strider därför mot grundlagsbestämmelserna om egendomsskydd 

i 2 kap 15 Regeringsformen, Europakonventionen om mänskliga rättigheter och 

proportionalitetsprincipen.  

Det är glädjande att se att många företag nu etablerar sig eller bygger ut sin verksamhet i norra Sverige. 

En utmaning är att hitta arbetskraft och ett attraktivt boende kan utgöra en viktig attraktionskraft. I norra 

Sverige finns ett mycket stort antal sjöar och möjligheten att bosätta sig sjönära är något många eftersöker 

och skulle kunna bidra till att få folk att flytta till glesbygder. För att näringslivet på landsbygden sa kunna 

locka kompetent personal är tillgång till attraktiva boenden en stor fördel. Sådana boenden ligger ofta i 

strandnära läge och även här blir strandskyddet ett hinder. Till nackdelarna med strandskyddet räknas 

även ett lägre värde på marken vilket försämrar möjligheten att använda sin mark som säkerhet vid 

belåning.  

Strandskyddsregelverket är ett komplex av dispenser, undantag och principer som är svårt att överblicka 

och som dessutom skiljer sig åt mellan olika län. Därför är det mycket välkommet att staten vill göra en 

förändring av strandskyddet och dess tillämpning. Förväntningarna på denna utredning har varit höga 

bland annat med förhoppning om att det nu ska bli en differentiering på allvar i strandskyddet. 

Skogsindustrierna anser inte att förslagen till fullo lever upp till beskrivningen att göra om strandskyddet 

”i grunden” men det är ändå ett antal förändringar i rätt riktning som föreslås. 

Skogsindustrierna anser att det är olyckligt att de areella näringarnas undantag inte hanteras av 

utredningen. Det behövs, vilket utredningen också föreslår, en ny utredning som behandlar denna fråga.  

Skogsindustrierna anser att det utvidgade strandskyddet bör avskaffas. Maximalt 100 meters strandskydd 

ger tillsammans med övrig lagstiftning ett fullgott skydd för natur, miljö och allemansrätt.  
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Skogsindustriernas yttrande över förslagen 

 

6.1 Det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag tas bort 

Skogsindustrierna tillstyrker förslaget. Förändringen skulle stärka strandskyddets legitimitet och göra det 

mer relevant och rimligt.  

Skogsindustrierna avstyrker förslaget att länsstyrelsen ska kunna återinföra strandskyddet vid små sjöar 

och vattendrag om området är av särskild betydelse för strandskyddet. För sådana situationer kan 

befintliga skyddsinstrument användas.  

 

6.2 Strandskydd vid anlagda vatten 

Skogsindustrierna tillstyrker förslaget att strandskydd inte ska gälla vid anlagda vatten som tillkommit 

efter 1975. Risken för att anlagda vatten ska omfattas av strandskydd har haft en negativ påverkan och 

minskat viljan att anlägga dessa vatten. 

 

6.3 Bättre redovisning av strandskyddets omfattning och var det gäller 

Skogsindustrierna tillstyrker förlaget. Kartläggning och digitalisering av kartor kommer att underlätta 

planering och skapa bättre översyn av var strandskyddet gäller. 

 

6.4 Enklare att ändra gamla förordnanden om strandskyddets omfattning 

Skogsindustrierna tillstyrker förslaget 

 

6.5 Strandskydd och äldre planer 

Skogsindustrierna tillstyrker förslaget.  

 

6.6. Undantaget för de areella näringarna 

Skogsindustrierna tillstyrker en utredning av undantaget. Undantaget för de areella näringarna har 

försvagats trots att strandskyddet aldrig varit avsett att begränsa pågående markanvändning. Även 

anläggande av vägar som används av de areella näringarna bör ingå i utredningen. 
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6.7 Utvidgning av strandskyddet 

Utredningen föreslår ingen ändring vad gäller det utvidgade strandskyddet till maximalt 300 meter. 

Skogsindustrierna anser att det utvidgade strandskyddet bör avskaffas eftersom 100 meters strandskydd 

tillsammans med övrig lagstiftning ger ett fullgott skydd för natur, miljö och allemansrätt.  

Trots att beslut om utvidgat strandskyddsområde ska tillämpas restriktivt och i de enskilda fallet så 

omfattar sådana beslut många gånger hela sjösystem. Förslagen kommuniceras dessutom till markägaren 

enbart genom kungörelsedelgivning. Ett avskaffande av det utvidgade strandskyddet är därför angeläget. 

 

7. Ett mer differentierat strandskydd, införande av landsbygdsområden 

Skogsindustrierna tillstyrker förslaget men anser att tidsgränsen för Länsstyrelsernas hantering bör vara 

kortare än 12 månader. Det avgörande inflytandet över processen bör ligga hos kommunerna och 

bedömningarna göras i enskilda fall därför måste lagstiftningen vara tydlig så att inte centrala 

myndigheter inskränker det lokala inflytandet.  

 

7.6 Stärkt skydd i vissa områden 

Skogsindustrierna avstyrker förslaget. Lagstiftningen bör inte innehålla en lång uppräkning av olika 

skyddsinstrument som ska kunna stoppa utpekandet av landsbygdsområden. Sammantaget omfattar dessa 

mycket stora arealer och förslaget riskerar att helt undergräva resten av förslagen. Vidare är begreppet 

särskild betydelse inte en vedertagen juridisk term och det öppnar för vidlyftig tolkning. 

 

 

  

För Skogsindustrierna 
 
 
 
Linda Eriksson 

Skogsdirektör 

 

 


