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Tillgängliga stränder - ett mer differentierat
strandskydd (SOU 2020:78)
Sammanfattning
Folkhälsomyndigheten
 avstyrker att det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag tas bort
 avstyrker förslaget om att ta bort dagens geografiska begränsningar och ge
möjlighet till inrättande av landsbygdsområden längs kusten.
 lämnar inga synpunkter på övriga delar av remissen.

Folkhälsomyndigheten kommentarer
Generella synpunkter
Sveriges folkhälsopolitik har som mål att skapa förutsättningar i samhället för en
god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Hälsoklyftor som går att påverka ska
slutas inom en generation. Att vara ute i naturen kan ge många hälsovinster för
både den fysiska och psykiska hälsan. Friluftsliv och naturupplevelser bidrar till
viktiga resurser för en god folkhälsa som också kan påverka de skillnader i hälsa
som finns mellan olika grupper i befolkningen. En förutsättning för att ta del av
naturens hälsofrämjande effekter är att den är tillgänglig för alla och att vi har
tillgång till grönska i vår boende- och vardagsmiljö.
Folkhälsomyndigheten anser att utredningens förslag på lättnader av strandskyddet
är för omfattande och att de riskerar att strandskyddets syften inte tillgodoses
långsiktigt. Folkhälsomyndigheten ser därför att förslagen delvis motverkar det
folkhälsopolitiska målet och det övergripande friluftslivspolitiska målet – att med
allemansrätten som grund, stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen
och utöva friluftsliv.
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6.1 Det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag tas bort
Folkhälsomyndigheten anser att förslaget om att ta bort det generella strandskyddet
vid små sjöar och vattendrag motverkar uppfyllelsen av miljömålen och mål för
friluftslivet. Särskilt i högexploaterade områden är trycket på omgivande
naturområden stort från både människor, djur och växter. Behovet av små sjöar och
vattendrag för rekreation, liksom för upprätthållandet av fungerande ekosystem, är
här stort.
7 Ett mer differentierat strandskydd
Folkhälsomyndigheten anser att det är positivt att kommunen utifrån avvägningar
mellan olika intressen i sin planering kan peka ut så kallade landsbygdsområden i
översiktsplanen med syfte att förbättra förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet i områden med lågt exploateringstryck. Kriterierna för vad som kan
anses vara ett landsbygdsområde är emellertid så allmänt hållna att det sammanlagt
i landet kan komma omfatta stora områden. Därmed blir konsekvenserna för
friluftslivet samt växt- och djurlivet svåra att bedöma utifrån förlaget.
Folkhälsomyndigheten anser vidare att det inte ska vara möjligt att inrätta
landsbygdsområden i kust- och skärgårdsområden. Bebyggelsetrycket längs våra
kuster är mycket stort och områdena är med sina värdefulla natur- och kulturvärden
även viktiga för friluftsliv och turism. Folkhälsomyndigheten anser i synnerhet att
den obebyggda kusten bör värnas, inte minst utifrån konsekvenser av det
förändrade klimatet.
10.7.1 Konsekvenser för djur-, växt- och friluftsliv
En ökad exploatering leder till att tillgången till allemansrättsligt tillgänglig mark
minskar. Utöver konsekvenserna för de friluftslivsmål som omnämns i
utredningen, ser Folkhälsomyndigheten också att förslagen berör mål 9 – Friluftsliv
för en god folkhälsa, som innebär att fler människor ska ges förutsättningar att
komma ut i naturen.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Johan Carlson. I den slutliga
handläggningen har avdelningscheferna Britta Björkholm och Anna Bessö, samt
tillförordnade enhetschefen Karin Björklund deltagit. Utredaren Emma Franzén har
varit föredragande.
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