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Yttrande avseende översyn av det utvidgade strandskyddet. 
 
Enligt den förändrade strandskyddslagen skall nya beslut fattas för områden där strandskyd-
det skall vara större än 100 m. Om inte nya beslut fattas före 1 januari 2015 så kommer 
strandskyddet att återgå till det generella som är 100 m. 
 
I pågående arbete med översyn av det utvidgade strandskyddet har Länsstyrelsen bett  
Sällskapet för Naturskydd i Kristinehamn att lämna uppgifter på områden som bör ha ett ut-
ökat strandskydd för att skydda och tillvarata friluftslivets intressen. Frågeställningen är 
mycket omfattande och vi hade gärna sett att vi fått längre tid på oss för att föra fram väl un-
derbyggda synpunkter från våra medlemmar.  
 
Den nya lagstiftningen innebär en skärpning av kraven på väl underbyggda motiv för att få 
utvidga strandskyddet. Vi fruktar därför att länsstyrelsens snäva tidplan, med förslag till be-
slut redan nu i höst, innebär att områden med utvidgat strandskydd få en mindre omfattning 
än vad som krävs för att långsiktigt trygga friluftslivets intressen och ett rikt växt och djurliv.  
 
 _____________________ 
 
I nedanstående redovisning har vi också, i vår roll som naturskyddsförening, lämnat uppgifter 
på värdefulla naturområden. 
 
Vänern. 
Vänern utgör en unik naturresurs för såväl det rörliga friluftslivet som växt och djurlivet. Skär-
gårdar och stränder är riksintresse för det rörliga friluftslivet. Skärgårdarna är klassade som 
Natura 2000-områden och är ofta även riksintresse för naturvård. Kommunerna runt sjön 
strävar efter att skapa områden för strandnära boende samtidigt som man marknadsför Vä-
nern för turism. Så mycket som 50 % av Vänerns stränder har i dag en byggnad inom 300 m 
från stranden (Vänerns Vattenvårdsförbund). För att säkerställa Vänern som naturresurs krävs ett 
strandskydd på 300 m runt hela sjön.   
 
Skagern. 
Delar av sjöns stränder har en omfattande bebyggelse andra områden är obebyggda. Sam-
manhängande obebyggda områden bör ha ett utökat strandskydd på 300 m. Sjön delas mel-
lan tre län, det är viktigt att ett utökat strandskydd vid Skagern grundas på gemensamma 
värderingsgrunder och ställningstaganden mellan de tre länen. 
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Noret och Stora Edsvattnet. 
Fågelsjöar/våtmarker i Visnums-Kil med höga naturvärden. Strandskyddet bör vara 300 m för 
att skydda fågellivet och även på grund av svårbestämd strandlinje.   
 
Vismen. 
I södra delen av sjön i närområdet till Björneborgs samhälle bör tätortsnära strövområden 
skyddas med ett utvidgat strandskydd på 300 m. Strandnära bebyggelse bör här tillåtas en-
dast med stöd av detaljplan. 
 
Vilången. 
De norra, västra och södra stränderna vid Vilången och även stränderna vid Mögsjön, Lilla 
Vilången och Bergtjärnen är välbesökta friluftsområden som har höga naturvärden. Många 
åker också skridskor på Vilången när det är bra is. 
 
Bergsjön. 
Stränderna runt sjön är till stor del bebyggda. Återstående obebyggda strandsträckor är vär-
defulla för såväl växt och djurliv som för boende runt sjön. Stränderna runt sjön är också 
skyddsområde för Kristinehamns vattentäkt. 
 
Ljustjärnen, Mörktjärnen och Tyskas m.fl. sjöar och tjärnar. 
Sportfiske som förvaltas av Christinehamns fiskevårdsförening.  
 
Markvattnet, Lövåssjön, Älgsjöarna, Grytingen, Bosjön och Sävsjön. 
Relativt tätortsnära sjöar med ostörd vildmarkskaraktär. Flera områden runt dessa sjöar be-
höver ett utökat strandskydd för att skydda naturvärden och möjligheter till friluftsliv och upp-
levelser av orördhet. 
 
Bergslagskanalens sjösystem, Ullvettern, Alkvettern, Daglösen m.fl. 
Runt flertalet sjöar i sjösystemet finns en omfattande fritidsbebyggelse och även bebyggelse 
för permanent boende samtidigt som sjöarna har stor betydelse för det rörliga friluftslivet i 
Filipstad, Storfors. Karlskoga och Kristinehamn. Bergslagskanalen har också en stor turist 
potential och då inte minst sett i ett framtidsperspektiv. Strandskyddet i sjösystemet bör ut-
formas i samsyn med länsstyrelsen i Örebro.    
 
   
Vi vill framhålla vikten av att det långsiktiga syftet i strandskyddslagen beaktas i de nya be-
sluten om utvidgat strandskydd.  
Vi konstaterar också att enstaka byggnad i ett orört och i övrigt obebyggt område upplevs 
som en betydande inskränkning i allemansrätten, eftersom hemfridszonen i ett sådant områ-
de är större än vid tätare bebyggelse. 
Vid obebyggda stränder bör därför strandskyddet vara större än 100 m.   
 
 
Sällskapet för Naturskydd i Kristinehamn.  
Krets av Svenska Naturskyddsföreningen. 
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