
Strandskyddet och skärgården  – synpunkter från Gustav Hemming och Petri Salonen  

 

1. Diffrentieringen 2009 försvårade kraftigt utvecklingen av befintliga skärgårdssamhällen i 

Stockholms läns yttre skärgård. Det är viktigt att en ny diffrentiering ser att olika delar av 

skärgården behöver olika förutsättningar och att de befintliga skärgårdssamhällena på 

kärnöarna måste få kraftiga lättnader, minst motsvarande LIS-områden. Kärnöar är en 

benämning på öar som pekats ut i den Regionala Utvecklingsplanen för Stockholms län i syfte 

att vara stödpunkter för en levande skärgård, dvs utvecklas avseende bostäder, service, 

kollektivtrafik med mera. Noteras bör att det också finns andra öar som har ansenlig 

befolkning men inte når upp till kriterierna för att vara en kärnö, där det också är viktigt att 

inte strandskyddet lägger en våt filt över all utveckling. En diffrentiering behöver därför 

medföra lättnader, inte ökade restriktioner för bebyggda skärgårdsöar.  

2. Obebyggda skärgårdsöar är ofta redan idag naturreservat, men om en diffrentiering ökar 

deras strandskydd kan det nog accepteras.  

3. Ett vanligt strandskyddsärende rör bryggor eftersom de kan påverka bl a fiskens 

reproduktionsmöjligheter. Här behöver vi få mer möjligheter till villkorade lösningar. Istället 

för att säga blankt nej till en strandskyddsdispens skulle man exempelvis kunna medge 

byggnation om bryggan utförs på ett skonsamt sätt, eller om kompensatoriska åtgärder på 

annat sätt kan genomföras.  

4. Ett vanligt motiv för strandskydd är att tillgängligheten till strandlinjen inte ska privatiseras. 

Även här skulle villkor kunna vara en framkomlig väg, t ex att bygglov kan medges under 

förutsättning att en promenadstig ska reserveras för de som vill promenera längs 

strandlinjen. Vi är lite osäkra på om det är möjligt redan idag, men det är idiotiskt att kräva 

att skärgårdsboende ska bo flera hundra meter från stranden för att inte blockera 

allmänhetens tillgänglighet.   

5. Allmänt tror vi att det är viktigt att understryka orimligheten i att människor som väljer att bo 

kvar i, eller flytta ut till, otillgängliga skärgårdsöar, med alla de svårigheter det trots allt 

medför, om alla de boendemiljöer som erbjuds måste ligga 300 meter eller längre från 

stranden. Med det avståndet skiljer sig inte landskapet nämnvärt från om man bodde i vilken 

skog i Mellansverige som helst.  

6. Det är viktigt att veta att de bofasta i Stockholms skärgård är glesbygdsbor. Ofta 

kombinationsföretagare. Inkomstnivån något lägre än riksgenomsnittet. De demografiska 

utmaningarna, liksom tillgänglighet och transporter till tätort/kommuncentra liknar 

Norrlands inland.  

7. Vi hjälper gärna till att ordna en studieresa för dig, dina förhandlingsparter, eventuella 

utredare eller andra makthavare i frågan. Det är bara att säga till.  

8. Vi bifogar en länk till Region Stockholms Landsbygds- och skärgårdsstrategi där ni kan se 

kärnöarna på en illustrativ karta, liksom andra relevanta uppgifter.  


