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Pressinformation 
Manifestation för strandskyddet 
 
Söndagen den 14 november kl. 18:00 arrangeras en manifestation för betydelsen av 
strandskyddet. Den äger rum vid badstranden längst in i Hamnviken i Nynäshamn. Bakom 
manifestationen står Nynäshamns Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Södertälje, 
Hamnviksgruppen, Södertörns Surfklubb och Nynäshamns Ornitologiska Förening. 
 
Alla intresserade är välkomna till manifestationen, vid vilken det bjuds på tal, grillad korv 
samt uppskjutning av raket och flygande lyktor. Representanter för Nynäshamns kommun är 
inbjudna. Manifestationen hålls vid Hamnviken som en påminnelse om planerna för ett stort 
bostadsområde på strandskyddad mark längs Hamnvikens södra strand. 
 
Manifestationen arrangeras med anledning av den nya lag om strandskydd som i sin helhet 
trädde i kraft 1 januari 2010. Den nya lagen riskerar att försämra strandskyddet i landet och 
öka byggandet vid landets stränder. Därmed finns ett hot mot det rörliga friluftslivet längs 
stränderna och de många djur och växter som lever i strandmiljöer. 
 
Tore Söderqvist, ordförande i Nynäshamns Naturskyddsförening, säger: 
− Den nya lagen ger kommunerna ett ökat ansvar för strandskyddet. Jag hoppas att 
Nynäshamns kommun tar ett bra ansvar och arbetar hårt för att uppfylla kommunens lokala 
miljömål beträffande strandskyddet, nämligen att arealen strandskyddsområden inte ska 
minskas utan hållas konstant eller öka. 
 
Samtidigt med manifestationen i Nynäshamn arrangerar flera andra lokala 
naturskyddsföreningar i Stockholms län en liknande manifestation. Som en varningssignal blir 
det uppskjutning av raket och flygande lyktor inte bara i Nynäshamn, utan även i Tyresö, 
Nacka, Saltsjöbaden, Värmdö, Vaxholm, Sollentuna och Norrtälje. Se 
http://www.naturskyddsforeningen.se/stockholm för mer information. 
 
Naturskyddsföreningens viktigaste kritik mot den nya lagen framgår av nedanstående 
information från Naturskyddsföreningen i Stockholms län. 
 
För mer information, kontakta: Tore Söderqvist, e-post nynatur@hotmail.com, tfn 076-
2475796 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
Nynäshamns Naturskyddsförening 
** Vi har ca 600 medlemmar och är Svenska Naturskyddsföreningens lokalkrets i Nynäshamns kommun ** 
Postadress: c/o Söderqvist, Norr Källsta 15, 148 96 Sorunda 
Hemsida: www.naturskyddsforeningen.se/nynashamn 
E-post: nynatur@hotmail.com 
Tfn, ordf. Tore Söderqvist: 076-2475796 
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Allemansrätten i Stockholms län hotad 
Den 14 november kl. 18.00 arrangerar ett antal lokala Naturskyddsföreningar och dess 
länsförbund i Stockholms län en manifestation för strandskyddet.  
 
Den nya lagen om strandskydd som i sin helhet trädde i kraft 1 januari 2010 riskerar att kraftigt 
försämra strandskyddet i landet och öka byggandet vid landets stränder. Den hotar allemansrätten och 
många rödlistade arter som är bundna till strandmiljöerna. 
 
Vi ännu inte sett konsekvenserna fullt ut av den nya lagen eftersom det finns viss fördröjning i 
systemet. Men, ett mycket stort ansvar har lagts på kommunerna och länsstyrelserna, när reglerna 
blivit vagare. Naturskyddsföreningen tänker noga följa upp utvecklingen. 
 
Den nya lagen skärper inte strandskyddet i områden där allemansrätten och naturen hotas, tvärtom är 
det nya möjligheter till undantag från strandskyddet som nu ges. Strandskyddet behövde differentieras 
inom landet men lättnaderna i de nya strandskyddsreglerna går i flera fall alldeles för långt. 
 
Strandskyddet är en grundläggande del av allemansrätten och svensk naturvård. Dessutom har 
strandskyddet haft den positiva bieffekten att Sverige idag står bättre rustat än många andra länder mot 
klimatförändringar, eftersom vi har färre byggnader, anläggningar och vägar i strandzonen. 
 
Det nya undantaget för strandskyddet i områden som är viktiga för landsbygdsutveckling är 
exempellöst diffust och kommer att få svåröverskådliga konsekvenser för svensk natur och friluftsliv.  
 
Naturskyddsföreningens viktigaste kritik mot den nya lagen: 

• Den höga exploateringen av strandmiljöer i tättbefolkade områden i Stockholms län kan 
fortsätta. Det finns inga skärpningar av strandskyddet i dessa områden.  

• Nya möjligheter till undantag för strandskyddet har införts.  
• En sådan möjlighet är att man på mycket lösa grunder helt kan upphävda strandskyddet i 

områden som en kommun anser är viktiga för landsbygdsutveckling 
• Kommunerna har fått rätt att själva bestämma om dispenser och upphävanden av 

strandskyddet. Kommunerna har tidigare varit mycket slapphänta med detta och 
Naturskyddsföreningen är därför oroad för strandskyddets framtid. 

 
En rapport från 2008 gjord av organisationerna Naturskyddsföreningen, Svenska Turistföreningen, 
WWF, Sportfiskarna, Svenskt Friluftsliv samt Friluftsfrämjandet som tog upp lagförslaget visar tydligt 
att den nya lagen inte alls räcker för att stärka skyddet i de stora områden där exploateringstrycket på 
stränderna är mycket högt.  
 
Information om var manifestationerna kommer att hållas: 
www.naturskyddsforeningen.se/stockholm 
Mårten Wallberg, ordförande Naturskyddsföreningen i Stockholms län: 0733-746714 
 
Läs rapporten på 
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Rapporter/rapport_strandskydd_ny.
pdf 
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