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Naturskyddsföreningen Sörmland och strandskyddet
Besökstrycket på stränderna ökar från en redan stor befolkning. Vistelse i natur främjar hälsan
och det är en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Vi vill alla ha möjlighet att
vistas längs stränder, det ger oss härliga upplevelser. Det flesta människor har dock ingen
egen strand att vistas vid utan är hänvisade till allmänna stränder. Därför måste vi slå vakt om
de allmänna stränderna och värna dessa, på kort och lång sikt. Strandskyddsbestämmelserna i
miljöbalken är det juridiska skydd som stränderna har.
Strandområden är också värdefulla för naturen som sådan. Här finns ofta förutsättningar för
artrikedom och hög biologisk aktivitet. I strandområden finns ofta viktiga
föryngringsområden för olika djur. För den biologiska mångfalden inom den högre faunan är
strandskyddszonen viktig, det gäller till exempel revirkrävande fåglar.
Tillgängliga stränder kan också vara en positiv utvecklingsfaktor för en kommun, om de
används utan att värdena urholkas. Kommuner som förstår att förvalta dessa värden skapar
mycket goda förutsättningar för t ex besöksnäringen.
Naturskyddsföreningen anser
• Att strandskyddet skall värnas på kort och lång sikt.
• Att strandområden gärna bör utnyttjas aktivt om det kan ske utan att värdena för
människa och natur försämras.
• Att det är särskilt motiverat att bibehålla och förvalta stränder väl i tillväxtområden
som Sörmland.
• Att samhället behöver ha beredskap för ett växande besökstryck i vår natur. För
Sörmlands del så är Mälaren, Båven och östersjökusten bland de områden som kanske
har störst allmänintresse för Mälardalen. Det motiverar en särskild eftertanke vid
eventuella exploateringar och motiverar ett utökat strandskydd till 300 m.

Naturskyddsföreningen i Sörmland värnar strandskyddet
• För att det idag och i framtiden skall finnas riklig tillgång till
stränder för människor – bra för folkhälsan
• För att värna det rika växt- och djurliv som finns längs
stränder – vi behöver mångfald
• För du och din familj skall kunna fiska, promenera och
vistas
Vem är kunden/brukaren?
Allmänhet utan egen strand/stuga
Markägare som brukar stränder för naturturism.
Växer och djur
Framtida generationer
Kommunen – det gör kommunen mer attraktiv
Vilka värden vill vi skapa för kunden?
Bestående värden. Förbli tillgänglig natur. Att naturen ej bebyggs.
Pågående markanvändning skall fortgå. Över tid
Rekreation. Folkhälsa, återhämtning.
Extra viktigt i närhet av städer/bebyggelse.
Extra viktigt för tillväxtregioner som Sörmland.
Vad gör vi?
- Formulerar vår grundsyn på strandskyddet.
- Kommunicerar vår grundsyn
o Hemsidan
o Mejla ut när vi får frågor
o Till kretsar
o Bilägga våra yttranden
o Skicka till kommuner och myndigheter i Sörmland
o Bilägga vid överklaganden.

