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Fömnl 

Om det är så att en forskare måste ha en särskild relation till sitt 
forskningsoqjekt för att riktigt lyckas med sina föresatser, vilket jag gärna 
hävdar, kan man fråga sig varför i all världen en person som är uppvuxen 
på den vindpinade V adstenaslätten, och sedan 15 år är bosatt i inlands
staden Linköping, sysslar med kustforskning? Vadstena är ju som bekant 
beläget så långt från kusten man kan komma i östergötland och Stångån 
genom Linköping skapar knappast någon havskänsla I Vadstena finns 
emellertid ett utmärkt substitut för havet, nämligen Vättern. En speciell 
känsla för samspelet mellan land och vatten grundlades således redan i 
barndomen, när jag jumpade isflak med brorsan på vintrarna och var ute 
och fiskade och badade på somrarna med kompisar som hade båt. 

Sedermera, under mina första år i Linköping, lärde jag känna en livs 
levande skärgårdsbo, vännen Per Leandersson, som guidade mig in i det 
östgötska kustlandskapet på bästa tänkbara sätt, det vill säga genom ett 
antal sommarfester i den fagra skärgårdsbygden i Sankt Anna 

Att bedriva forskning om kusten framstod därför som i högsta grad 
tilltalande när jag påbörjade min doktorandtid vid Tema Vatten, hösten 
1989. Sex år har förlupit sedan dess, år som varit fyllda med spännande 
och stimulerande arbete, nya vänner från när och fjärran, oerhört mycket 
glädje och mindre stänk av svårmod. 

Det forskningsarbete jag bedrivit under åren vid Tema Vatten har 
kunnat genomföras och slutföras tack vare välvillighet och intresse från 
en lång rad personer. Jag vill här framföra mitt varma tack till alla som 
på något sätt bidragit till förverkligandet av denna avhandling. Därvidlag 
vill jag i synnerhet nämna de åretruntboende och fritidsboende i 
ÖStergötlands kustlandskap, som deltagit i studien genom att besvara 
intervjuer och enkäter. Särskilt tack riktas till familjen Leandersson i 
Sanden, familjen Ekström på Bokö samt Sven Nilsson på Kallsö. Stort 
tack även till alla de personer på Naturvårdsverket, landets länsstyrelser 
och kommuner, inte minst Söderköpings och Valdemarsviks kommuner, 
som varit behjälpliga på olika sätt. 

Vid Tema Vatten har Jan Lundqvist väglett forskningsarbetet i den 
dubbla rollen av handledare och vän. Reinhold Castensson har 
kontinuerligt följt arbetet och i kraft av sin stora kunskap inom 
forskningsfältet lämnat värdefulla synpunkter och visat på viktigt 
källmaterial. I slutskedet har Anna Blomqvist, Håkan Tropp och Ulrik 
Lohm vid Tema Vatten samt Arne Eriksson vid geografi.ämnet på 
Linköpings universitet bidragit med goda förbättringsförslag. Tack även 
till Lars Emmelin på Nordplan i Stockholm för konstruktiv kritik. 



För stort välbefinnande i det vardagliga arbetet står jag i tacksam
hetsskuld till vännerna på temainstitutionen i allmänhet och Tema Vatten 
i synnerhet. Först måste Johan Hedren nämnas, utan vars kamratskap, 
humor, musikalitet samt färdigheter vid bordshockeyrinken detta arbete 
aldrig skulle blivit färdigt. 

Helena Klöfver och Mats Eklund, vilka plågats av samma "skriva 
färdigt"-stress som jag själv (nåja, kanske inte Mats i riktigt samma 
utsträckning som vi andra), har fungerat som ventiler för slutfasens 
frustration över det ena och det andra. En delad börda är ju som bekant 
en lättare börda. 

Genom otaliga samtal med kära vännen Maria Norden, mitt eget 
personliga järnställdhetsombud vid Tema vatten, har jag bibringats 
visdom och många goda skratt under åren. 

Matlaget har hållit mig på gott humör runt lunchtid, för det mesta 
i alla fall. Gunilla Öberg har på ett ofta förbluffande sätt givit Kajsa 
Wargs gamla devis "man tager det man haver" en helt ny innebörd, 
Björn-Ola Linner har fört spirituell konversation och levererat en och 
annan latinsk klyscha (Et in Arcadia ego!), nämnde Johan har lagat vitlök 
med tilltugg och Karin Sundblad underbara linsgrytor. Också före detta 
matlagare ägnas en varm tanke. 

Tack riktas även till Charlotte Norrman som i egenskap av 
projektanställd utfört sina uppgifter med entusiasm och noggrannhet och 
dessutom hållit mig med julgranar och rådjurskött, Krzysztof Laniewski 
för introduceringen av den polska ölk:ulturen i mitt medvetande (naj lepsz.e 
piwo na swiecie!), Kai Treier som hjälpt mig läsa estniska lagtexter, då 
mina baskunskaper i de finsk-ugriska språken visade sig vara otillräckliga 
(Kiitos!), Karin Bateld för hjälp med korrekturläsning samt Per Sanden 
för oumbärlig datorhjälp. 

Ett stort kollektivt tack riktas till alla övriga vänner och arbets
kamrater vid Tema Vatten och temainstitutionen i övrigt, ingen glömd, 
för stöd och hjälp samt synnerligen stimulerande social samvaro. 

Sist men inte minst vill jag varmt tacka mina gamla vänner Lindy P. 
Gustavsson för översättningen av sammanfattningen till engelska och 
Maria Friberg för det utmärkta omslaget samt mina tre flickor hemmavid, 
Nil, Cornelia och Claudia, som tålmodigt inväntat den dag då 
avhandlingsmanus ska föras till tryckeriet i Motala och min påföljande 
återkomst till familjelivets hängn. 

Finansiellt stöd till detta avhandlingsarbete har erhållits av Forsk
ningsrådsnämnden (FRN), Byggforskningsrådet (BFR) samt Regionala 
kommunforskningsrådet (RKFR). 

Linköping i april 1995 

Björn Segrell 



1. Inledning 

"Sverige är verkligen ett strändernas land och 
vårt folk i stor utsträckning ett folk av 
strandbyggare. Dessa behöver dock ingalunda 
trampa varandra på tårna Nej, här finns 
sannerligen kust så det räcker och blir över" 1• 

Sigfrid Siwertz 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Varken naturlandskap eller kulturlandskap är statiska Ett landskap 
förändras i en ständigt pågående process, liksom våra uppfattningar om 
det. Under vårt eget århundrade har de samhällsbetingade förändrings
processerna accelererat, i vissa delar av landet snabbare och tydligare än 
i andra. En avgörande faktor för hastigheten och kraften i förändringen 
är landskapets attraktivitet för olika människor eller grupper av 
människor. Hur ett landskap som upplevs som attraktivt ska nyttjas är 
emellertid inte oomtvistat. Olika människor och intressegrupper ger 
utifrån skilda synsätt prioritet åt olika verksamheter. 

Det övergripande syftet med denna studie är att belysa hur synsätt 
och uppfattningar hos olika intressegrupper speglas i skilda former av 
nyttjande av landskapet och krav på dess utformning. Som studieobjekt 
har valts det svenska kustlandskapet som under 1900-talet framstått som 
alltmer attraktivt för framför allt urbant anknutna intressen. 

Mera preciserat syftar studien till att analysera hur olika intressen 
har fokuserats mot kustlandskapet och dess strandområden, vilka aktörer 
och synsätt som därvidlag varit tongivande samt hur intressekonflikter 
vuxit fram och hanterats. Studien kan ses som en strävan att öka 
kunskapen om orsaker och drivfaktorer bakom dagens utnyttjande, vård 
och skydd av det svenska kustlandskapet. 

1 Sigfrid Siwertz 1958. "Stränder och människor", i Svenska turistföreningens 
årsskrift 1958, Stockholm, s. 17. 
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Inledning 

Analyserna utgår från tre övergripande frågeställningar, varav en 
berör intressen, synsätt och konflikter på nationell nivå, en annan 
motsvarande förhållanden på regional och lokal nivå och en tredje 
relationen mellan nationellt, regionalt och lokalt. Frågeställningarna är 
samtidigt knutna till de välkända dikotomierna urbant-ruralt och 
exploatering-bevarande2. Det förstnämnda begreppsparet definieras enklast 
som "tätort-landsbygd". I svensk befolknings- och markanvändnings
statistik är sedan 1960 en tätort lika med en hussamling "med minst 200 
invånare, såvida avstånden mellan husen normalt inte överstiger 200 
meter"3

• En sådan, exakt angiven gräns mellan urbant och ruralt är dock 
kanske inte nödvändig för denna studie, eftersom kategorierna 
huvudsakligen används för att intressemässigt särskilja fritidsboende och 
bofasta på den lokala nivån (se nedan). 

Den förstnämnda frågeställningen gäller hur och i vilken 
utsträckning konkurrens om begränsade resurser och speciella 
landskapsvärden i kustlandskapet resulterat i politiska konflikter och 
beslut, lagstiftning, prioritering av samhällsintressen, etcetera på nationell 
nivå. Vad har varit och är politiskt önskvärt i sammanhanget? Vilka 
uttryck har den politiska styrningen tagit sig? I vilken mån har kust- och 
strand.frågor genererat rikspolitiska motsättningar? Vilka exploaterande 
och bevarande nyttjandeformer i kustlandskapet har prioriterats respektive 
underordnats i nationellt perspektiv? 

Den andra frågeställningen är huvudsakligen fokuserad mot de olika 
urbana och rurala intressen som uppträder på den lokala nivån. Främst 
riktas intresset därvidlag mot fritidsboende respektive åretruntboende i 
östergötlands kustlandskap. Hur bryts olika synsätt på kustlandskapet 
mot varandra på denna nivå? Vilka uppfattningar om kustlandskapets 
nyttjande är dominerande? Hur ser konfliktmönstren ut? 

Den tredje frågeställningen rör lokala synsätt på kustlandskapet och 
dess nyttjande i relation till regionala och nationella synsätt och beslut. 
I vilken utsträckning och hur sammanfaller eller divergerar de skilda 

2 Inom exempelvis geografin finns en mängd studier som berör relationen mellan 
urbant och ruralt. Huvudsakligen utifrån ett urbant perspektiv har till exempel 
J. Friedmann och J. Miller (1965) samt Peter Dicken och Peter Lloyd (1981) 
visat på urbana centras ökande inflytande över icke-urbana områden. Rurala 
områdens karaktär och förändring har beskrivits av bland andra Teny M.arsden, 
Philip Lowe och Sarah Whatmore (1990). För en gedigen genomgång av 
begreppen exploatering och bevarande, se Susan Cutter, Hilary Renwick och 
William Renwick (1991). 

3 Sveriges nationalatlas 1994, s. 56. 
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nivåernas synsätt på och uppfattningar om kustlandskapet? Hur ser 
konfliktmönstren ut? Vad innebär en tilltagande nationell kontroll för det 
attraktiva kustlandskapets nyttjande, i termer av exploatering och 
bevarande, i l-Okalt perspektiv? 

1.2 Den svemka kmten - en kort presentatioir 

Den långa svenska kusten kan knappast betraktas som ensartad5
. Många 

olika kusttyper finns representerade på sträckan mellan den norska 
gränsen i väster och den finska gränsen i nordöst. I väster möter 
Skagerrak Bohusläns karga klippkust med skärgård, fjordar, kustberg och 
sprickdalar samt små grus- eller sandstränder. Skärgården är relativt smal, 
utom i den centrala delen som omfattar de stora öarna Orust och Tjörn. 
Totalt finns längs hela Bohuskusten omkring 7 500 öar och skär, varav 
drygt 60 är bebodda året om Sprickdalarna är ofta uppodlade beroende 
på att där finns bördiga lersediment. I övrigt är förutsättningarna för 
jordbruk relativt dåliga. Däremot finns många naturliga hamnar där 
fiskelägen med tät bebyggelse vuxit fram. Under senare decennier har det 
tillkommit storskaliga industrianläggningar och en omfattande fritids
bebyggelse. 

I norra Halland övergår skärgården i öppen, flack och långgrund 
sandkust. I de södra delarna av länet är kusten präglad av sanddyner och 
formad som stora bågar mellan urberg.såsarnas klippuddar. Störst är 
Laholmsbuktens tre mil långa båge. Naturliga hamnar är sällsynta. I slutet 
av 1800-talet började ett antal skyddade hamnplatser anläggas för 
yrkesfisket och i anslutning till dessa uppstod fiskelägen, men med 
glesare bebygelse än i Bohuslän. I dag används sandstränderna i stor 

4 Denna presentation bygger främst på Sten Selander 1955; Svenska turist
föreningens årsskrift 1958; Sveriges nationalatlas 1992(a); Boverket 1993; SOU 
1994:93. 

5 Det är svårt att exakt ange den svenska kustens längd och uträkningar kan göras 
på flera olika sätt. Kusten kan mätas som ett schablonmässigt band runt 
landytan och längden blir då cirka 270 mil (se till exempel Progrom för 
maritimhistoriskforskning 1972). Om kustens strandlinje med vikar, uddar och 
öar istället följs blir milantalet naturligtvis betydligt större. Exempelvis i 
nationalatlasens miljöband hävdas att "Sveriges kust är ca 7 600 km lång om 
alla fastlandets vikar och de större öarnas strandlinjer tas med" (Sveriges 
nationalatlas 199l(b), s. 90). 
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utsträckning för sol och bad av bilburna besökare och omfattande fritids
bebyggelse har vuxit fram under efterkrigstiden. 

Den öppna Skånekusten innehåller både långgrunda sandstränder, 
branta klippor och utskjutal).de sanduddar. Flacka sandstränder dominerar 
dock. Hanöbuktens sandstrand, 34 kilometer lång, är den längsta i landet. 
Även Skånes kuster har en omfattande sommarstugebebyggelse och har 
stor betydelse för sol och bad. 

Mot öster övergår den öppna kusten i Blekinge skärgård. Strax öster 
om Listerlandet utgörs den av ett smalt bälte av öar och skär som tilltar 
i bredd fram mot Karlskronaområdet. öarna är i regel mycket låga, sällan 
över 15 meter, och djupet i fjärdarna ligger mellan tio och 20 meter. 
Kustvegetationen utgörs till stor del av ädellövskog eller rester av sådan 
skog. Cirka 750 personer är åretruntboende på öar utan fast 
landförbindelse, de flesta på Aspö. Blekingekusten hyser ett stort antal 
fritidshus och militära anläggningar sätter fortfarande sin prägel på delar 
av området. 

Kalmar län innehåller flera olika kusttyper. I södra delen av Kalmar
sund består fastlandskusten av ett flackt slättlandskap med moränstränder. 
I norra delen av sundet finns en smal skärgård. Steniga strandängar är 
vanliga På Ölandssidan dominerar en öppen, flack moränkust, stenig på 
vissa håll och med sandstränder på andra håll. Längre norrut ·i länet, vid 
Misterhult, börjar östkustens omfattande skärgårdsområde som sträcker 
sig ända till norra Uppland. Drygt 300 personer är pennanent bosatta på 
öar utan fast land.förbindelse i Kalmar län. 36 sådana öar är bebodda året 
runt. Delar av Kalmarsund, Öland och skärgården i norra länsdelen har 
relativt många fritidshus. 

Gotlands västkust utgörs till stora delar av en hög klintkust som 
stupar brant i havet. Sandstränder finns dock på en del håll. östkusten är 
främst en låg moränkust med mindre sandstränder. Klapperstränder finns 
både i väster och öster samt på Fårö, där också sandstränder och områden 
med raukar förekommer. 

östkustens, och för övrigt Sveriges, mest omfattande skärgårdskust 
sträcker sig från norra Kalmar län till de norra delarna av Uppsala län. 
Klipp- och moränstränder dominerar. Området har relativt goda 
förutsättningar för jordbruk. Fisket har traditionellt bedrivits av fastlands
kustens och skärgårdens bönder och regelrätta fiskelägen av västkusttyp 
saknas därför. På vissa håll är fritidsbebyggelsen mycket omfattande, 
framför allt i närheten av Stor-Stockholm. Norra Kalmar län och 
östgötakusten utmärks av sprickdalar, långsmala vikar och sund i 
nordvästlig-sydostlig riktning. I Sankt Anna och Gryts skärgårdsområden 
vidgas kustlandskapet av en bred ytterskärgård, bestående av ett mycket 
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stort antal holmar, kobbar och skär. Barrskog dominerar vegetationsbilden 
men på vissa håll, till exempel i Sankt Anna skärgård, förekommer 
ädellövskog. Läng.5 östgötakusten har 38 öar bofast befolkning. 

Figur 1. Bokö i östergötlands skärgård, juni 1994. Foto: Författaren. 

Totalt bor drygt 300 personer på öar utan landförbindelse. Stockholms 
skärgård, med tiotusentals öar och skär, är den geografiskt mest 
omfattande skärgården i Sverige. I höjd med Stockholm utgör den en 80 
kilometer bred zon. I innerskärgården dominerar barrskog medan lövskog 
är vanligt förekommande i mellanskärgården. I Södermanlands län är 
endast ett 60-tal personer bofasta på kustöarna medan Stockholms län har 
omkring 6 800 öbor i skärgården. Den åretruntboende kustöbefolkningen 
i Uppsala län uppgår till knappt 900 personer. 

Norr om det stora skärgårdsbältet vidtar södra Norrlands moränkust. 
Kustlinjen är splittrad med djupt inträngande fjärdar och ett glest band av 
öar, holmar och skär. Block- och klapperstensstränder är vanligt före
kommande. Kusten är låg och flack i söder och högre och brantare mot 
norr. Den bofasta befolkningen på öar utan fast landförbindelse är mycket 
liten. Fritidshus i närheten av de större tätorterna och storskaliga industri
anläggningar förkommer. 

13 
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I höjd med Sundsvall följs södra Norrlands moränkust av den så 
kallade Höga kuste!.1 med 200-300 meter höga kustberg och djupt 
inträngande fjärdar. A ven här är block- och klapperstensstränder vanliga 
Sand- och lerstränder förekommer kring älvmynningarna och inne i 
fjärdarna Sandstränder med dyner finns på en del öar. På Höga kustens 
öar är cirka 230 personer åretruntboende. Fritidshusbebyggelsen är 
omfattande på vissa håll. Industrier har etablerats vid de större tätorterna 

Mot norr övergår kustbergsterrängen vid Nordmaling i en flack kust
slätt, som särskilt i de södra delarna präglas av drumliner i nord-sydlig 
riktning. Dessa ger en kustlinje med långsmala grusuddar och öar. I 
övrigt förekommer moränkust med klipp-, grus- och klapperstensstränder. 
Långa sträckor är öppen kust. Merparten av denna kuststräcka ligger 
inom Västerbottens län, där åretruntboende förekommer på fyra öar utan 
fast landförbindelse. Knappt 130 personer bebor dessa öar, de allra flesta 
Holmön utanför Umeå Söder om Umeå är fritidsbebyggelsen tämligen 
omfattande. Storskaliga industrianläggningar finns framför allt i 
Skellefteåområdet. 

Vid gränsen mellan Västerbottens län och Norrbottens län börjar 
Norrbottens skärgård. Den sträcker sig ända fram till finska gränsen och 
når på vissa håll en avsevärd bredd, upp till 40 kilometer. Skärgården 
består av cirka 1 500 låga sandöar, skär och grusrevlar. Öarna är i regel 
skogsbeklädda Kustlinjen innanför dessa utmärks av djupa vikar in mot 
älvdalarna Merparten av skärgårdsområdet har bildats under de senaste 
1 000 åren genom landhöjningen. Endast ett fatal av skärgårdens många 
öar utan fast landförbindelse har bofast befolkning. Denna uppgår till 
omkring 180 personer. Storskaliga industrianläggningar har etablerats i 
anslutning till de större tätorterna 

1.3 Kmten - ett attraktivt landskap 

Den svenska kusten intar i flera avseenden en särställning bland landets 
landskapstyper. Den är en viktig del i vår kultur- och naturmiljö och i 
historiskt perspektiv har kusten och kustanknutna verksamheter varit av 
stor betydelse för den sociala och ekonomiska utvecklingen i landet. Som 
produktionsområde för framför allt fiske men också jordbruk och jakt har 
kusten sedan urminnes tider varit mycket viktig och genom sjöfarten har 
kusten haft en avgörande betydelse för handelns och näringslivets 
utveckling och expansion. Även ur försvarssynpunkt har landets kust
områden alltid varit betydelsefulla Under 1900-talet och framför allt efter 
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1950 har de primära näringarna och fraktfarten längs landets kuster dock 
minskat kraftigt i omfattning och betydelse. Delar av kustlandskapet har 
avfolkats6

. 

Kusten och dess strandområden har istället fått ökad attraktivitet för 
andra verksamheter. Som rekreations- och fiitidslandskap för den urbana 
befolkningen har kusten spelat en allt större roll sedan slutet av förra 
seklet, då de första badgästerna hyrde in sig hos den bofasta befolkningen 
i fiskelägen och på skärgårdsöar7

• I naturvårdssammanhang tillhör kust 
och skärgårdar de landskapstyper i landet som i störst utsträckning 
erhållit olika former av områdesbestämt naturskydd, det vill säga 
nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden, naturminnen och 
djurskyddsområden8

• Kuststräckor och skärgårdsornråden intar också en 
dominerande ställning, vid sidan av delar av fjällkedjan, bland de 
områden som är av riksintresse för naturvården och :friluftslivet enligt 
naturresurslagen9

. Från 1960-talet och framåt har även storskaliga 
industri- och energianläggningar etablerats i kustlandskapet10

• 

Under senare decennier har kustlandskapet således återigen blivit av 
stor social och ekonomisk betydelse och utövar i dag en särskild 
attraktionskraft på ett stort antal individer och olika, ofta konkurrerande 
eller motstridiga, intressen i samhället. Cirka 50 procent av landets 
befolkning är för övrigt bosatt inom en 30 kilometer bred z.on längs havs
kusten 11

• Påståenden om att svenskarna i stor utsträckning är ett kust
bundet folk12 måste betraktas som välgrundade, både i historiskt och 
modernt perspektiv. Det bör dock påpekas att den svenska 
kustbundenheten ingalunda är unik i världen. Enligt Edward D. Goldberg 
bor cirka 50 procent av befolkningen i den industrialiserade världen inom 
ett avstånd av en kilometer från kust13

• 

6 För en översiktlig beskrivning av kustbygderna i äldre tid, se till exempel Knut 
Norborg 1979, Hans Fog och Staffan Helmfrid 1982 samt Orvar Löfgren 1984. 

7 Se till exempel Bengt Finnveden 1958 och Sveriges nationalatlas 1993, s.64-81. 
8 Naturvårdsverket 199l(a), s. 40-41; Naturvårdsverket 1992, kartbilaga. 
9 Se Naturvårdsverket 1991(b). 
10 Se bland annat SOU 1971:75, SOU 1979:54,55 samt Håkan Forsberg 1992. 
11 Sveriges nationalatlas 199l(a), s. 27. 
12 Se till exempel Program för maritimhistorisk forskning 1972, Siwertz 1958 

eller Sveriges nationalatlas 199I(a), s. 27. 
13 &lward D. Goldberg 1994, s. 23. 
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1.4 1900-talets allmänna samhällsförlindringar 

I takt med förändringarna har den svenska kusten zonerats, vad gäller 
resursanvändning och socioekonomiska förhållanden. De urbana 
områdena har vuxit medan andra delar av kusten förvandlats till 
glesbygd. Kvar i dessa områden finns traditionella näringar som bryts 
mot urbana intressen av sådana kustområden som rekreations- och fritids
landskap, etableringszoner för storskalig industri eller områden för 
naturskyddsåtgärder14

• 

Bakom förändringarna i kustlandskapet, liksom de allmänna 
förändringarna i samhället under 1900-talet, står framväxten av industri
samhället med urbanisering, produktionsspecialisering, teknifiering, 
motorism etcetera. Vid sekelskiftet 1900 sysselsatte jordbruket fortfarande 
mer än hälften av alla förvärvsarbetande i Sverige och omkring 70 
procent av den totala befolkningen var bosatt på landsbygden. I dag utgör 
den agrart yrkesverksamma befolkningen cirka fyra procent. Drygt 80 
procent av befolkningen bor i tätorter, vilka blivit fler och mycket större 
än tidigare. Om man undantar Stor-Stockholms dominerande roll är dock 
landets befolkning regionalt sett fördelad på ungefär samma sätt som vid 
sekelskiftet. Den stora och avgörande omflyttningen har skett inom
regionalt, från landsbygd till tätort15

• I exempelvis östgötakustens 
skärgårdsförsamlingar halverades befolkningen mellan 1910 och 1970-
talets inledande år. Därefter har den bofasta befolkningen varit relativt 
konstant16

• 

De fysiska konsekvenserna i landskapet har varit omfattande. Under 
1900-talets inledande decennier fortsatte utökningen av den svenska 
jordbruksmarken, en utökning som initierats av 1800-talets stora 
skiftesreformer samt den så kallade jordmobiliseringen. Under 1920- och 
30-talen nådde jordbruksmarken sin största omfattning, då omkring 3, 7 
miljoner hektar åker fanns i landet. Totalt fanns vid denna tidpunkt cirka 
400 000 gårdar. Efter 1945 har agrarlandskapet snabbt omvandlats genom 
en stark minskning av åkerarealen och antalet jordbruk, samtidigt som 
avkastningen per ytenhet ökat kraftigt. Jordbruk har fått ge vika för 
bostadsområden, industrianläggningar, vägar och andra urbana mark-

14 Angående studier som behandlar dessa förändringar utifrån avgränsade exempel 
i det svenska kustlandskapet, se 1.7 Tidigare kustforskning. 

15 Se Knut Norborg 1980, Gösta Guteland m fl 1975 och Sveriges nationalatlas 
199l(a). 

16 Statistiska centralbyrån, Folkmängden 1910-1990, Jonsbergs, Sankt Anna och 
Gryts församlingar, ÖStergötlands län. 
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behov, samtidigt som den snabba maskintekniska och ekonomiska 
utvecklingen ställt allt högre krav på lantbrukens storlek och effektivitet. 
Framför allt har minskningen skett på bekostnad av små jordbruksenheter 
i perifera trakter, innefattande delar av landets kustområden. Den 
bortrationaliserade åkerarealen har i stor utsträclming skogsplanterats. I 
dag utgör åkermarken omkring 2,8 miljoner hektar och antalet gårdar är 
drygt 90 00017

• 

Motorismen har skapat behov av fler, bredare och rakare vägar. I 
dag finns över 400 000 kilometer vägar i landet. Endast en fjärdedel är 
dock så kallade allmänna vägar medan huvuddelen är att betrakta som 
enskilda, till stor del skogsbilvägar18

• Det omfattande vägbyggandet har 
satt kraftiga spår i landskapet, främst genom själva anläggandet men 
också genom uttaget av material från rullstensåsar och sanddeltan. 
Samtidigt har motorismen givit människorna en helt ny rörelsefrihet och 
därigenom gjort tidigare svårtillgängliga delar av landet lättåtkomliga för 
de flesta 1945 fanns 50 000 personbilar i Sverige, 1950 omkring 
250 000, 1960 drygt en miljon och i början av 1990-talet uppgick antalet 
till drygt tre och en halv miljoner19

• Den omfattande privatbilismen, 
tillsammans med allmänt förbättrade ekonomiska villkor samt alltmera 
fritid för merparten av befolkningen20

, har möjliggjort ett ianspråktagande 
av stora områden för fast och rörligt friluftsliv på avsevärt avstånd fråri 
de urbana områdena, ibland i konflikt med andra markanvändnings
intressen. I dag finns omkring 650 000 fritidshus i Sverige. Antalet har 
mer än fördubblats sedan mitten av 1960-talet. Cirka två tredjedelar av 
dessa ligger inom en 1,5 kilometers zon från strändema21

• Fritids
bebyggelsen är också i hög grad lokaliserad till landets kustornråden22

• 

1900-talets samhällsförändringar har också inneburit andra 
konsekvenser i landskapet. Torsten Hägerstrand menar att förändringarna, 
främst urbaniseringen och motorismen, resulterat i att många människor 
i dag uppfattar det icke-urbana landskapet närmast som "en kuliss som 

17 Statistiska centralbyrån, Jordbruksstatistiken 1920-90; Sveriges nationalatlas 
1992( c ); Svensk landsbygd 1979; Kalle Bäck 1992; Torsten Hägerstrand 
1988(a); Torsten Hägerstrand & Ulrik Lohm 1990; Lars Emmelin och Gunnar 
Brusewitz 1985; Gunnar Törnqvist 1986; Peter ÖStman 1970. 

18 Sveriges nationalatlas l 992(b ). 
19 Statistiska centralbyrån, Transportstatistiken 1960-90; Lars Hansson och Karl 

Lidgren 1976. 
20 Se till exempel SOU 1988:54. 
21 Miljödepartementet 1991. 
22 Sveriges nationalatlas 1993, s. 74-75. 
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man snabbt passerar som trafikant/ .. ./. Under veckoslut och semestrar 
kan landskapet uppsökas för rekreation"23

• Jan Lundqvist har pekat på det 
urbana samhällets behov av att att lägga naturen till rätta och göra den 
lättillgänglig, inte minst genom anpassning till motorismens krav på 
vägar, viltstängsel, vackra vyer från bilrutan etcetera. Den tillrättalagda 
naturen tenderar att bli en kuliss som betraktas från "våra nya positioner 
i städernas kontorslandskap"24

• Denna förändring av hur vi uppfattar 
landskapet har skett successivt i takt med urbaniseringsprocessen. 
Flyttning från landsbygd till tätort innebär knappast några omedelbara 
förändringar i synsätt på och värderingar av det rurala landskapet. Långt 
in på 1900-talet var merparten av den urbana befolkningen inte född och 
uppvuxen i urbana miljöer. Människorna hade flyttat från landsbygden 
och hade sannolikt starka rötter kvar i sin ursprungliga miljö. När 
semesterreformer, från slutet av 1930-talet och framåt, och allmänt bättre 
ekonomiska villkor gav industriarbetare och kontorsanställda möjligheter 
att tillbringa fritiden utanför tätorterna återvände många av dem till en 
landsbygd vars värderingar de i stor utsträckning delade och respekterade. 
I dag är de flesta tätortsboende också födda i urbana miljöer. 

1.5 Den fysiska ribplaneringen 

Även den offentliga samhällsplaneringen har bidragit till kustlandskapets 
zonering. 1960-talets industrietableringar längs kusterna skedde till stor 
del i områden som tidigare inte använts för sådana ändamål. På vissa 
håll, främst i norra Bohuslän, uppstod konflikter när industri- och 
fritidsintressen gjorde anspråk på samma områden. Problemen var 
komplexa. Dels kunde attraktiva delar av kusten inte längre rymma den 
expansion som många trodde att man bara såg början av. Exempelvis 
förmodades 20 kärnkraftsanläggningar samt ett antal nya pappers
industrier, kemiska industrier och oljeraffmaderier komma att lokaliseras 
till kustområden i framför allt södra och mellersta Sverige, där samtidigt 
trycket från olika fritidsintressen ständigt ökade. Dels gav stora 
anläggningar av industri och infrastruktur en helt ny karaktär åt det 
omgivande landskapet. Med nya verksamheter infördes även nya 
uppfattningar om kusten som kulturlandskap, uppfattningar som ibland 

23 Hägerstrand 1988(a), s. 52. 
24 Jan Lundqvist 1991, s. 6-12. 
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kom i konflikt med de som tidigare varit förhärskande25
• Andra mark

och vattenkonflikter som accentuerades under årtiondet var mellan 
tätortsutbyggnad och jordbruk, fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv 
samt mellan rekreationsintressen och naturskydd26

• 

obrutna kuster 

högexploaterade kuster 

övriga kuster 
samt Öland 
och Gotland 

O 100 200 km 

Figur 2. Den svenska kustens indelning enligt riktlinjerna i den Fysiska 
riksplaneringen. Källa: SOU 1979:54, separatkarta 3. 

25 Se till exempel Orvar Löfgren 1977, s. 162. 
26 SOU 1979:54, s.13; Forsberg 1992. 
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Vid mitten av 1960-talet framstod dessa konflikter som ett uppenbart och 
allvarligt problem för individer och samhället och som ett problem som 
krävde långsiktig, övergripande planering. Som ett svar på detta krav 
initierade regeringen den så kallade Fysiska riksplaneringen. När tankarna 
om denna övergripande och rikstäckande mark- och vattenplanering 
framfördes officiellt av regeringen 1966 motiverades den med behovet att 
lösa konkreta planeringsproblem och tillhörande konflikter mellan olika 
nyttjandeintressen, särskilt längs landets kuster. Den dåvarande 
kommunikationsministem Olof Palme betonade dessutom miljöaspekterna 
på markanvändningen och hävdade att det var samhället, och inte det 
privata näringslivet eller enskilda markägare, som skulle bestämma över 
mark- och vattenresursernas användning27

. Trots retoriken måste iscen
sättandet av den Fysiska riksplaneringen främst betraktas som en politisk 
nödvändighet och pragmatisk reaktion på en dynamisk socio-ekonomisk 
utveckling, som samhället hade små möjligheter att hantera på ett 
tillfredsställande sätt, och först i andra hand som skapandet av ett 
instrument för att styra utvecklingen i enlighet med långsiktiga politiska 
beslut och ideologiska överväganden28

. 

Under andra hälften av 1960-talet genomfördes ett omfattande 
förarbete i form av faktainsamlande, analyser av rådande mark- och 
vattenanvändning och framtida anspråk från olika intressen. Riksdagen 
antog 1972 den Fysiska riksplaneringen, som då bestod av ett antal 
riktlinjer för vissa verksamheter och geografiska områden. Till större 
delen berörde riktlinjerna kusterna men även fjällområden och älvdalar. 
Kusten delades in i tre olika kategorier: 1) obrutna kuster 2) hög
exploaterade kuster 3) övriga kuster samt Öland och Gotland29

• De tre 
kategorierna var relaterade till grad av tryck från olika intressen så att, 
som benämningen antyder, de högexploaterade kustområdena hade den 
största andelen redan ianspråktagen mark. Exploateringen i denna typ av 
kustområden bestod framför allt av fritidsbebyggelse och storskaliga 
industrianläggningar men också tätbebyggelse och militära anläggningar. 
I avtagande grad av exploatering följde därefter "övriga kuster" och 
"obrutna kuster". Enligt riktlinjerna borde de sistnämnda helt undantas 
från lokalisering av miljöstörande industri. Naturvärden skulle skyddas 

27 Forsberg 1992, s. 62; Ella Ödmann 1992, s. 100-111. 
28 Forsberg 1992; Håkan Forsberg och Elfar Loftsson 1989. Angående driv

faktorema bakom den svenska industrins lokaliseringsmönster under slutet av 
1960-talet och 1970-talet och samhällets inflytande, se Mats Lundmark och 
Anders Malmberg 1988. 

29 sou 1971:75, s. 340; sou 1979:54, s. 172-174. 
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och återhållsamhet och stor restriktivitet skulle råda vid tillståndsgivning 
och lokalisering av enskild fritidsbebyggelse. Denna typ av kust borde 
enligt riktlinjerna utnyttjas allsidigt för friluftsändamål. 

Vid de högexploaterade kusterna borde rniljöstörande industri inte 
tillåtas annat än i anslutning till områden där sådan industri redan fanns. 
Detta var ett uttryck för den Fysiska riksplaneringens så kallade 
koncentrationsprincip, som syftade till att samla storskalig, rniljöstörande 
industri till ett fatal platser i landet och utanför tätbebyggelse. Ett 
exempel på en sådan plats är Väröhalvön i Hallands län där både 
kärnkraftverk och pappersbruk etablerades30

• Tanken var att en sådan 
planstyrd lokalisering skulle hålla övriga delar av kusten öppna för andra 
aktiviteter och att konflikter därigenom skulle kunna förekommas. 
Konkurrerande intressen skulle med den Fysiska riksplaneringen hänvisas 
till områden som redan på förhand blivit reserverade för olika 
verksamheter3'. 

Vid de högexploaterade kusterna borde strandområden som var 
attraktiva för turism och friluftsliv göras mera tillgängliga och mark 
reserveras för dessa ändamål. Ny fritidsbebyggelse skulle däremot 
behandlas restriktivt. 

Vid "övriga kuster" borde lokalisering av rniljöstörande industri 
kunna ske på ett flertal platser, utan att större konflikter uppstod med 
naturvårds- eller fritidsintressen. De "övriga kusterna" hade nämligen, 
enligt bedömningarna i den Fysiska riksplaneringen, ra områden med 
stora naturvärden och ra områden som var attraktiva för friluftslivet. 
Enskild strandnära fritidsbebyggelse borde dock undvikas generellt längs 
de "övriga kusterna", trots bristen på attraktivitet för friluftslivet. För 
Öland och Gotland utarbetades särskilda riktlinjer med anknytning till 
den omfattande turismen på de båda öarna32

• 

Mellan 1973 och 1987 tillämpades den Fysiska riksplaneringens 
riktlinjer, samtidigt som arbete med att vidareutveckla planeringen 
fortgick. Bland annat upprättade kommunerna så kallade kommun
översikter vari riktlinjerna fick genomslag på kommunal nivå. 
Riksdagsbeslutet 1972 innebar inte att den Fysiska riksplaneringen 
upphöjdes till lag i egentlig mening. Det förmodades dock i samband 
med beslutet att en lagreglering skulle ske inom överskådlig framtid. 
Först skulle emellertid ett förslag till en ny plan- och bygglag arbetas 

30 Forsberg 1992, s. 42-46, 96; Löfgren 1977; Torsten Segrell 1976. 
31 Forsberg 1992, s. 94-98, 104-106; SOU 1979:54, karta 3. 
32 sou 1979:54, s. 172-174. 

21 



Inledning 

fram. Inte förrän 1987 lagfästes den Fysiska riksplaneringen, vilket 
skedde genom införandet av den så kallade naturresurslagen33

• 

o 100 100 km 

Figur 3. Kustområden som, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i 
områdena, i sin helhet är av riksintresse enligt 3 kap. naturresurslagen (SFS 1987: 12). 

33 SFS 1987:1 2. 
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Den är en "paraplylag" som verkar genom andra lagar, till exempel plan
och bygglagen, naturvårdslagen och miljöskyddslagen. Huvudprincipen 
är att mark- och vattenresurserna i landet "ska användas till det de är 
mest lämpade för"34

• I praktiken betyder detta samma slags zonering av 
mark- och vattenresurserna som i den Fysiska riksplaneringen, eller med 
andra ord att den fysiska planeringen på olika beslutsnivåer ska syfta till 
att styra olika verksamheter och intressen till olika områden. Då 
konkurrerande intressen ändå gör anspråk på samma områden "ska det 
som är bäst ur samhällets synpunkt prioriteras"35

. 

Förutom övergripande bestämmelser innehåller naturresurslagen 
särskilda direktiv för vissa angivna geografiska områden. Dessa är enligt 
lagen av riksintresse på grund av de natur- och kulturvärden som de 
innehåller. Riksintresseklassificeringen betyder att områdena ska skyddas 
starkare mot olika former av exploatering. Natur- och kulturvärdena far 
inte skadas "påtagligt". Tåtortsexpansion, lokalt näringsliv och total
försvarets behov :far emellertid inte hindras av skyddsbestämmelsema36

. 

Framför allt är kust- och fjällområden utpekade som områden av 
riksintresse samt vissa sjöar och älvar. När det gäller kusten omfattas 
nästan 80 procent av klassificeringen. Kustområdena av riksintresse enligt 
naturresurslagen sammanfaller i stort sett med den Fysiska 
riksplaneringens högexploaterade och obrutna kuster37

• 

Naturresurslagen har kritiserats både för att vara för svag och 
opreciserad och för att vara en alltför stark, centralt initierad begränsning 
för lokala intressen och lokal utveckling. Exempelvis Naturskydds
föreningen har hävdat att lagen har låg status hos myndigheter och 
allmänheten på grund av oklara formuleringar i väsentliga delar av 
lagtexen. Detta har medfört att naturresurslagen används för att legitimera 
i stort sett vilka beslut som helst som berör mark- och vattenresurserna, 
enligt föreningens uppfattning. Krav på skärpta formuleringar och 
starkare skydd för riksintresseområdena har därför efterlysts. 
Naturskyddsföreningen har också föreslagit att det rörliga friluftslivet ska 
ges högre prioritet i lagen i förhållande till turism och fritidsbebyggelse38

. 

Också i ett annat perspektiv har naturresurslagen betraktats som ett 
problem För många kustkommuner betyder lagens bestämmelser att stora 
delar av deras territorium är av riksintresse. Kommunala myndigheter har 

34 Naturvårdsverket 1990(a), s.43; SFS 1987:12. 
35 Naturvårdsverket 1990(a), s.43. 
36 Bo Eliasson m fl 1987, s. 10-14; SFS 1987:12. 
37 SFS 1987:12, 3 kap. 
38 Mikael Porath 1990, s. 40-45. 
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upplevt detta som en centralstyrd, oönskad inblandning i lokala 
planeringsfrågor och som en begränsning för lokal utveckling, trots 
riksintressebestämrnelsemas undantag för bland annat lokalt näringsliv39. 

En tillhörande tvistefråga har gällt bredden på de kustområden som anges 
vara av riksintresse enligt lagens tredje kapitel. Exempelvis länsstyrelsen 
i ÖStergötlands län har angivit bredden schematiskt till mellan 500 och 
1 000 meter från stranden i skärgården medan Valdemarsviks kommun 
menar att riksintressebredden bör sammanfalla med strandskyddsbredden, 
det vill säga högst 300 meter från strandlinjen40

• 

1.6 Avgränsningar, metoder och material 

Denna studie omfattar tidsperioden från mitten av 1930-talet fram till 
1990-talets inledande år. Utgångspunkten är 1930-talets debatt om fritid 
och rekreation och framväxten av den sociala naturskyddstanken. 1936, 
då bland annat två motioner om allmänhetens friluftsliv väcktes i 
riksdagen, är ett brytningsår därvidlag. Synsätt på, nyttjande av och 
konflikter i kustlandskapet belyses ur nationella, regionala och lokala 
perspektiv. Studiens historiska analys av hur kustlandskapet bliVit föremål 
för olika intressen under 1900-talet genomförs framför allt på nationell 
nivå Regionala och lokala förhållanden relateras huvudsakligen till 
senare decennier. 

De delar av studien som berör de nationella och regionala nivåerna 
behandlar i stor utsträckning strandskyddet. Som visas i det följande 
genererade strandskyddsfrågan från slutet av 1930-talet en omfattande 
debatt med förgreningar till diskussionerna om allemansrätt, naturskydd 
och landskapsvård. De analyser som rör strandskyddets tillämpning har 
sin tidsmässiga tyngdpunkt efter 197 4, då regering och riksdag beslutade 
att göra strandskyddet generellt. 

Man kan fråga sig varför en avhandling om kusten i så stor 
utsträckning handlar om strandskydd ur olika aspekter. Strandskyddet rör 
ju inte enbart kustområden, utan även stränder vid sjöar och vattendrag 
i inlandet. En förberedande studie visade emellertid att strandskyddet 
sannolikt både i stor utsträckning varit riktat mot landets kustområden 

39 Se till exempel översiktsplanerna (ÖP 90) för Söderköpings (1991) och 
Valdemarsviks (I 990) kommW1er. 

40 Länsstyrelsen i ÖStergötlands län: översiktsplan för Valdemarsviks kommW1, 
sarnrådsyttrande 1990-01-29. Dnr 2010-297/90. 
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och haft stor betydelse för kustlandskapets nyttjande och utformning. Det 
kan också tyckas att strandskyddet enbart belyser ett enda intresse i kust
landskapet, nämligen allmänhetens rörliga friluftsliv. Vid en behandling 
av strandskyddsfrågan framträder emellertid också andra, motstående 
intressen. Strandskyddet lämpar sig således väl för en studie av intressen, 
synsätt och konflikter i kustlandskapet. Genom att strandskyddet 
analyseras på nationell nivå framträder även förhållanden som rör insjöar 
och vattendrag. Dessa resultat används huvudsakligen för att understryka 
de förhållanden som råder i landets kustområden. 

Den del av studien som behandlar synsätt, intressen och konflikter 
på lokal nivå bygger på exempel från ÖStergötlands kust- och skärgårds
landskap. Stora delar av detta landskap är attraktivt för olika intressen, 
vilket bland annat manifesteras av att det i sin helhet är av riksintresse 
enligt naturresurslagen41

• Det östgötska kustlandskapet är också 
uppmärksammat av Naturvårdsv~~ket som ett lämpligt område för 
inrättande av en ny nationalpark"2

• Ostergötlands kustlandskap är således 
väl lämpat för en studie som behandlar skilda synsätt, intressen och 
intressekonflikter i ett attraktivt landskap. 

Främst fyra avgränsade platser har ingått i studien: Sankt Anna 
kyrkby och Sanden i Sankt Anna skärgård i Söderköpings kommun samt 
Fyrudden och Bokö i Gryts skärgård i Valdemarsviks kommun. Valet av 
dessa områden gjordes efter inledande sonderingar i kustlandskapet samt 
samtal med företrädare för kustkommunerna. Genom urvalet har platser 
med olika befolkningssammansättning och geografisk karaktär erhållits. 
Sankt Anna kyrkby ligger på fastlandet och domineras av permanent
boende. Fyrudden ligger också på fastlandet men präglas av fritids
boende. Sanden är en ort med både åretruntboende och fritids boende samt 
ligger på en ö med fast landförbindelse. Bokö i sin tur har också både 
permanentboende och fritidsboende men är en ö utan fast land.förbindelse. 
Förutom olika boendekaraktär och geografiska lägen föreligger aktuella 
intressekonflikter på de fyra platserna, vilket också bidragit till valet av 
dessa. Meningen med urvalet är att få en relevant allsidig belysning i 
studien på lokal nivå, inte att möjliggöra renodlade komparativa analyser 
av platserna. 

Frågan om Naturvårdsverkets planer att inrätta en nationalpark i det 
östgötska kustlandskapet har valts som exempel för att belysa en påtaglig 

41 SFS 1987: 12, 3 kap. 
42 Naturvårdsverket 1989. 
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konflikt, och dess orsaker, mellan nationella intressen och lokala 
intressen. 

Studien bygger på arkivmaterial, tryckt material, enkäter och 
intervjuer samt diverse litteratur. Till bakgrundsavsnitten har framför allt 
olika former av översiktslitteratur använts. 

Det genomgångna arkivmaterialet är av två skilda slag. Dels består 
det av två kommittearkivs handlingar, 1937 års fritidsutredning och 1950 
års strandutredning, vilka förvaras på Riksarkivet i Stockholm Kommitte
arkiven är tämligen omfattande och innehåller bland annat remissvar på 
utredningarnas förslag, uppgifter om fritids- och kustbestämmelser i andra 
länder och inventeringar av olika slag. Dels består arkivmaterialet av 
handlingar rörande strandskyddsdispenser, som finns på Naturvårdsverket 
i Stockholm. Detta sistnämnda material utgörs av de knappt 200 
strandskyddsdispenser som Naturvårdsverket överklagade mellan 1975 
och 1990. 

Av tryckt material har offentliga utredningar med tillhörande rerniss
handlingar använts i stor utsträckning liksom riksdagstrycket, det vill säga 
motioner, propositioner, utskottsbetänkanden, protokoll medmera. Också 
departementsskrifter, skrifter från statliga verk och lagtexter har nyttjats. 
Diarieförda länsstyrelsehandlingar och kommunala handlingar samt 
kommunala översiktsplaner har varit viktiga för att klargöra synsätt och 
intressemönster på regional och lokal nivå. Till det kommunalamaterialet 
hör planeringskartor med kommentarer. 

I mindre utsträckning har även massmediamaterial använts, framför 
allt dagstidningsartiklar men också radioprogram. Denna typ av material 
är svårhanterligt på flera olika sätt, bland annat i den meningen att det 
kan vara vanskligt att bedöma enskilda artiklars representativitet. Är 
åsikter som framförs uttryck för en ensam individs funderingar eller visar 
de på en bred opinion? De tidningsartiklar och radioinslag som använts 
i denna studie refererar i stor utsträckning till personer som framfört 
åsikter och synpunkter i egenskap av officiella representanter för olika 
myndigheter, till exempel statsråd och ansvariga tjänstemän på statliga 
verk, länsstyrelser och kommuner. Materialet kan därför, särskilt när det 
sätts i samband med andra källor, bidra till att ytterligare belysa 
myndigheternas uppfattningar i olika frågor. 

I syfte att få en klarare bild av synsätt och uppfattningar på regional 
nivå skickades i början av 1993 en enkät med frågor angående 
strandskyddslagstiftningen till samtliga länsstyrelser i landet. Enkäten 
besvarades under året av tjänstemän på planenheterna och/eller 
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miljövårdsenhetema43
• Från 22 av Sveriges 24 länsstyrelser inkom svar, 

dock med varierande ambitionsnivå. Av okänd anledning svarade inte 
länsstyrelsen i Gävleborgs län på enkäten och länsstyrelsen i Värmlands 
län meddelade att man inte kunde svara på grund av stor arbetsbelastning. 
Länsstyrelsernas skiftande ambitioner vid enkätbesvarandet har gjort det 
svårt i vissa avseenden att direkt jämföra olika länsstyrelsers svar. 
Problematiskt har också varit att göra totalsammanställningar. Med hjälp 
av bilagda länsstyrelsehandlingar har dock en del av dessa svårigheter 
övervunnits. 

Enkäten utgjordes av tre delar: a) frågor angående beslut om 
delegation av dispensrätten till kommunerna, b) frågor om dispenser 
under perioden 1975-90 och c) frågor om uppfattningar om det generella 
strandskyddet. Tre av enkätens totalt tio frågor berörde endast de 15 län 
som har havskust. De flesta frågor hade fasta svarsalternativ men ett par 
frågor i enkätens tredje del var öppna44

• I anslutning till enkäten 
genomfördes i december 1993 telefonintervjuer med företrädare för 25 
kustkommuner för att komplettera de uppgifter om kustkommunerna som 
framkommit i länsstyrelseenkäterna 

Uppgifter om ståndpunkter på den lokaj.a nivån har huvudsakligen 
erhållits från de fyra exempelområdena i Ostergötlands kustlandskap 
genom besöksintervjuer, telefonintervjuer och enkäter. Samma frågor har 
genomgående använts vilket medfört att svaren i intervjuer och enkäter 
i stor utsträckning är jämförbara. Både frågor med fasta och öppna 
svarsmöjligheter har förekommit och framför allt de sistnämnda har ofta 
fungerat närmast som diskussionsunderlag vid intervjuerna45

• Enkäter och 
intervjuer har i regel riktats till familj eller hushåll. 

Under juli-augusti 1993 genomfördes besöksintervjuer i Sanden, som 
främst riktades till fritidsboende familjer. Våren 1994 kompletterades 
besöksintervjuerna med telefonintervjuer med åretruntboende i Sanden 
och Sankt Anna kyrkby. Samtidigt skickades enkäten till åretruntboende 
och fritidsboende i Fyrudden och på Bokö. Ambitionen var att göra en 
totalundersökning i de fyra exempelområdena. Adresser till permanent
boende och ägare till fritidshus erhölls från Statens person- och 
adressregister (SPAR) samt Lantmäteriets fastighetsregister. Enligt denna 

43 Länsarkitekter, miljövårdsdirektörer med flera. 
44 Enkätfrågorna beskrivs närmare längre fram i studien, i samband med att 

resultaten presenteras. 
45 Också dessa frågor beskrivs närmare längre fram i samband med att resultaten 

presenteras. 
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infonnation var totalt 154 familjer permanent eller säsongsmässigt bosatta 
i de fyra exempelområdena. 

Intervjuerna och enkäterna resulterade i totalt 110 svar, vilket 
motsvarar en svarsfrekve11,5 på drygt 70 procent. Denna svarsfrekvens 
bedömer jag som fullt tillräcklig för att materialet ska kunna användas på 
det sätt som sker i denna studie46

• Viljan att svara på de fyra olika 
platserna varierade dock mellan 56 och 83 procent och de åretruntboende 
var, som väntat, relativt sett mera benägna att delta i undersökningen än 
de fritids boende. De sistnämnda stod dock för flest svar i absoluta tal. Av 
totalt 50 permanent bosatta familjer svarade 40 stycken, vilket motsvarar 
80 procent av gruppen, medan det från de l 04 fri tidsboende familjerna 
inkom 70 svar, motsvarande 67 procent. Vid en uppdelning i grupper 
utifrån geografiskt område och boendekategori47 framgår emellertid att de 
fritidsboende i Sanden tillhörde de grupper som hade högst svarsfrekvens 
(83%), vilket sannolikt beror på de besöksintervjuer som genomfördes 
under sommaren 1993. Lägst svarsfrekvens hade en av de grupper som 
tillsändes enkäten, fritidsboende på Bokö med 50 procent. 

De knappt 30 procent som inte svarat på intervjuerna och enkäterna 
kan beskrivas utifrån tre variabler: boendekategori, undersökningsplats 
och permanent bostadsadress. Variabler som kön och ålder kan däremot 
inte användas eftersom frågorna riktats familjevis. De icke-svarandes 
hemadresser antyder inte något systematiskt awikande mönster, till 
exempel att fritidsboende som är hemmahörande i en viss tätort skulle 
vara mindre benägna att delta i studien än andra. Av vad som sagts ovan 
om de svarande framgår emellertid att det är fler fritidsboende än 
åretruntboende, både i absoluta tal och relativt sett, som inte besvarat 
enkäterna och intervjuerna samt att de platser som tillsändes enkäten har 
lägre svarsfrekvens än de platser där intervjumetoden användes. Att 
personer som vistas i undersökningsområdet några veckor på sommaren 
är något mindre benägna att delta i studien än de som lever där året om 
är dock inte särskilt förvånande. Det är knappast heller överraskande att 

46 Till exempel Knut Halvorsen (1992, s. 101) menar att det inte finns någon 
vedertagen norm för hur hög svarsprocenten i en undersökning måste vara för 
att materialet ska vara användbart. Han hänvisar därvidlag bland annat till Floyd 
Fowler (1984) och Johan Galtung (1967), vilka har angivit 75 respektive 60 
procent som norm för hur hög svarsprocenten minst måste vara. Det avgörande 
är, enligt Halvorsen, om de ick~svarande systematiskt avviker från urvalet eller 
är propotioneligt representativa för hela undersökning;gruppen. 

47 Det vill säga i sju grupper: permanantboende och fritidsboende i Fyrudden, 
Sanden och på Bokö samt enbart åretruntboende i Sankt Anna kyrkby. 
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postbefordrade enkäter ger sämre svarsresultat än uppsökande intervjuer. 
De påvisade dragen hos de icke-svarande kan således inte betraktas som 
systematiska avvikelser med betydelse för enkät- och intervju
undersökningens användbarhet. Istället är det troligt att de erhållna 
resultaten skulle blivit ytterligare accentuerade om bortfallet varit mindre. 

Intervju- och enkätsvaren från exempelområdena i östergötlands 
kustlandskap har använts både kvalitativt och kvantitativt, det 
förstnämnda för att belysa förekommande synsätt på kustlandskapet och 
uppfattningar om hur det främst bör nyttjas och det sistnämnda för att 
kartlägga vilka synsätt och konflikter som är förhärskande. 

För att få svar på vissa specifika frågor angående synsätt och 
intressen på främst kommunal nivå har besöksintervjuer genomförts med 
vissa nyckelpersoner, till exempel ledande kommunpolitiker och 
kommunala tjänstemän med ansvar för samhällsplanering inom kust
området. Dessa intervjuer har haft en öppen diskussionskaraktär. 

Förutom översiktslitteratur till bakgrundsavsnitten har en omfattande 
och varierad litteratur använts, exempelvis landskapsteoretiska skrifter 
och miljöhistoriska arbeten. 

1. 7 Tidigare kmtf oiskning8 

När det gäller tidigare kustforskning finns både litteratur som behandlar 
kustlandskapets utveckling generellt och i avgränsade områden, till 
exempel enskilda kustbyar. Bland andra har de åländska forskarna Håkan 
Kulves och Göran Harberg diskuterat generella kustproblem i 
debattboken "Skärgård - sammanbrott eller utveckling", som publicerades 
1971. Året därpå formulerade Sjöhistoriska museet i samarbete med 
Rådet för maritim forskning ett "Program för maritimhistorisk forskning". 
Ett av programmets syften var "att inom den geografiska ramen för 
landets kustbygder undersöka och behandla maritimt närings- och 
samhällsliv med hänsyn tagen till de ekonomiska, sociala och kulturella 
faktorerna i den historiska utvecklingen"49

. Forskningsprogrammet 
resulterade i tio rapporter, däribland en studie av byn Marums, på 

48 Forskning som berör kustområden bedrivs i många länder, vilket genererat en 
mycket omfattande litteratur. Det är dock varken rimligt eller särskilt 
meningsfullt att här ge en internationell expose, som av nödd och tvång skulle 
bli mer eller mindre fragmentarisk. Således nämns enbart arbeten som rör det 
svenska kustlandskapet. 

49 Program för maritim historisk forskning 1972, s. 6. 
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Björkö-Arholma i Stockholms skärgård, förvandling "från skärgårdsbygd 
till fritidsdröm"50

• De flesta rapporterna handlar dock om relativt speciella 
företeelser, exempelvis varvsarbetare i Oskarshamn vid sekelskiftet och 
norrländska splitvedsjäntor51

• I anslutning till forskningsprogrammet skrev 
också etnologen Lasse Scotte sin doktorsavhandling om fiskenäringens 
utveckling och aweckling i Västemorrland52

• 

Ett annat vidsyftande kustlandskapsprojekt, det så kallade 
Bottenviksprojektet, resulterade 1988 i en samling artiklar med fokus på 
Bottenvikens kust- och skärgårdslandskap i olika tider. Detta projekt fick 
en tydlig tvärvetenskaplig prägel med artiklar om bland annat älvdals
kultur, språkbruk och landhöjningseffekter53

• 

Den svenska västkusten har genererat en omfattande litteratur som 
bland annat beskriver effekter av det moderna välfärdssamhällets intåg i 
traditionellt präglade kustbygder. Ändrade villkor och nya förhållanden 
för näringsliv, bebyggelse och boende på västkusten har behandlats av 
Olof Hasslöf, Helrnrot och Svanbom, Ronny Svensson med flera54

• 

Vetenskapliga kuststudier som berör mindre, avgränsade områden 
har genomförts av bland andra etnologen Orvar Löfgren och 
kulturgeografen Carl-Gustaf Thornström Löfgren belyste i sin 
doktorsavhandling "Fångstmän i industrisamhället" den svenska 
fiskarbefolkningens villkor i industrisamhället utifrån det halländska 
fiskeläget Buas utveckling under 1800- och 1900-talen. En viktig del av 
studien gällde Väröhalvöns urbanisering och industrialisering från slutet 
av 1960-talet och de dramatiska förändringarnas påverkan på lokal
sarnhället55. Thornström avsåg med sin avhandling "Bakom stagnationen" 
att redogöra för ett lokalsamhälles förändringsprocess över tiden och 
valde för detta ändamål skärgårdsbyn Strupö mellan Västervik och 
Oskarshamn och tidsperioden 1500-1975. Angående 1900-talets 
förändringar visade studien på en tilltagande stagnation och 
marginalisering samt växande tryck från urbant förankrade intressen56. 

Ett kustsamhälles förändring över tiden har också studerats av 
etnologen Margaretha Rosen. Studien gäller Hasslö i Blekinge skärgård 

50 Anders Björklund m fl 1979. 
51 Statens sjöhistoriska museum 1971-79, SSHM Rapport 1-10. 
52 Lasse Scotte 1981. 
53 Lars Holstein (red.) 1988. 
54 Olof Hasslöf 1977; Anna Helmrot och Klas Svanbom 1979; Ronny Svensson 

1977. 
55 Löfgren 1977. 
56 Carl-Gustaf Thornström 1978. 
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under perioden från 1600-talets slut till slutet av 1930-talet. Intresset 
fokuseras främst mot Hasslöbomas övergång från ett mångsyssleripräglat 
fiskejordbruk till specialiserat yrkesfiske57

• 

Med den nämnda Marumsundersökningen som grund har lllf 
Björklund i mera renodlad form redogjort för fritidsboendet som livsstil 
och fritidsboendets konsekvenser på ön Björkö-Arholma i Stockholms 
skärgård. Bland annat visar han på fritidsboendets starka urbana 
kopplingar, både när det gäller värderingar av skärgårdsrniljön och 
konkret i form av permanent bostadsort58

• Här bör också nämnas Jan 
Nyströms avhandling "Stockholms stadsland", som utifrån två exempel 
i Stockholms innerskärgård beskriver den omfattande omvandlingen av 
fritidhus till permanentbostäder som pågår i Stockholmsregionen samt 
förändringsprocessens bakomliggande orsaker59

. 

Antalet studier med det östgötska kustlandskapet i fokus är 
begränsat. Per Gräslunds undersökning av Harstena och Kråkmarö i Gryts 
skärgård beskriver två skärgårdsbyars materiella villkor och sociala 
organisation under en 60-årsperiod, från 1870-talets slut till 1950-talets 
början. Studien visar bland annat att vid undersökningsperiodens 
slutpunkt var Kråkmarö kraftigt avfolkat och många gårdar sålda till 
stadsbor. I Harstena däremot hade avfolkningen inte varit lika omfattande 
och inga fastigheter var sålda till icke skärgårdsbor"°. Lars-Gunnar l..andin 
har utfört en mindre studie av lokalbefolkningens försörjningsmöjligheter 
på Aspöja i Sankt Anna skärgård. Syftet är klargöra hur de 
permanentboendes försöjningsbas kan utvecklas utan att exploatera ön för 
turism61

• Utöver dessa arbeten finns en del skrifter av skiftande slag 
angående olika, begränsade kustområden, ofta utgiva av den lokala 
hembygdsföreningen. 

Slutligen ska kort nämnas några specialstudier med anknytning till 
forskning om kustlandskapet. Strandskyddets tillämpning och funktion 
har undersökts av Eidar Lindgren i nationellt perspektiv62 och av Hans 
Ansen i ett antal begränsade exempelområden63

• Ulf Cervin har behandlat 
fiskerätt och strandägande ur ett strikt juridiskt perspektiv64. Den Fysiska 

57 Margaretha Rosen 1987. 
58 Ulf Björklund 1983. 
59 Jan Nyström 1990. 
60 Per Gräslund I 952. 
61 Lars-Glll1Ilar Landin I 993. 
62 Eidar Lindgren 1983. 
63 Hans Ansen 1990, 1991. 
64 Ulf Cervin I 984. 
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riksplaneringens framväxt och dess starka kopplingar till kustzonen har 
ingående behandlats av Håkan Forsberg65

. 

1.8 Studiens disposition 

Efter de två inledande kapitlen består studien huvudsakligen av två delar. 
Den ena, som omfattar kapitlen 3-5, behandlar det svenska strandskyddet. 
I kapitel 3 beskrivs strandskyddets ideologiska bakgrund i 1930-talets 
diskussioner om socialt naturskydd samt strandskyddslagstiftningens 
framväxt och utveckling från 1940-talets slut till idag. Kapitel 4 är en 
analys av strandskyddet som riksdagspolitisk stridsfråga under samma 
tidsperiod. I kapitel 5 beskrivs och analyseras den formella kontrollen 
över strandskyddets tillämpning och den decentralisering av densamma 
som pågått under de senaste 20 åren. 

Den andra huvuddelen, som omfattar kapitlen 6 och 7, utgörs av 
undersökningen i det östgötska kustlandskapet. I kapitel 6 ringas synsätt 
på kustlandskapet in på den lokala nivån och konfliktmönster klargörs 
utifrån de fyra exempelområdena Sankt Anna kyrkby, Sanden, Fyrudden 
och Bokö. I kapitlet beskrivs också de kommunala nyttjandeintentionerna 
i områdena. Kapitel 7 behandlar frågan om en nationalpark i Sankt Anna 
yttre skärgård, som ett exempel på konflikten mellan nationella och 
lokala intressen. Bakomliggande skilda synsätt på landskapets nyttjande 
analyseras. 

I kapitel 8 framförs några avslutande synpunkter angående kustens 
nyttjande och utformning under 1900-talet och i framtiden. 

65 Forsberg 1992. 
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2. Teoretiska öveIVäganden 

11Landskap kallas en del av riket, som fordom 
utgjort ett helt för sig och i de flesta fall haft 
sin egen lag. Ännu i dag betrakta sig 
landskapets inbyggare i flera avseenden som 
samhöriga". 

Skolgeografi i två kurser - Första kursen av 
Ernst Carlson och Nils Rönnholm, 1925. 

2.1 Landskapsbegreppet 

Landskap i allmänhet och kustlandskap i synnerhet är centrala begrepp 
i en studie som berör den svenska kusten och dess attraktivitet för olika 
intressen. Men vad är ett landskap och varför uppfattar vi det olika? 

Begreppet landskap kan definieras på flera olika sätt. I vardagligt tal 
förekommer oftast två skilda betydelser. I den ena är landskap benämning 
på ett historiskt administrativt område, en provins i äldre tid. Även om 
landskap i denna betydelse inte haft någon giltighet i svensk politisk 
förvaltning på åtskilliga hundra år, är det ändå ett levande begrepp för 
många människor som en del av den kulturella identiteten. Exempelvis 
utökas ständigt listan över landskapssymboler, som numera omfattar inte 
bara vapen och blommor, utan också däggdjur, fåglar, fiskar, stenar 
medmera. Länen har inte tillnärmelsevis erhållit denna identitetsskapande 
funktion. En person från Karlskoga presenterar sig knappast som 
11örebroläning11

, utan sannolikt som värmlänning och är man uppvuxen i 
Sveg kommer man från Härjedalen, inte från Jämtlands län. En 
göteborgare känner dock förmodligen större kulturell samhörighet med 
Bohuslän än med det 11egna11 landskapet Västergötland. För en östgöte är 
provinstillhörigheten enklare eftersom landskapsgräns och länsgräns i 
stort sett sammanfaller. 

I den andra vanligt förekommande betydelsen är begreppet landskap 
lika med 11panorama11

, det vill säga en vy över ett område från en viss 
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utsiktspunk:t1
• Denna betydelse har vuxit fram och etablerats bland annat 

genom landskapsmåleriet, som hade sin blomstringsperiod under 1800-
talet2. I konventionell mening handlar det om ett "utsiktslandskap", det 
vill säga att tyngdpunkten ligger på den visuella upplevelsen av 
omgivningen3

• 

Med panoramabetydelsen som grund vill jag definiera begreppet 
landskap som en geografisk yta, vilken innehåller karaktäristiska natur
och kulturelement som saknas eller inte är lika framträdande i omgivande 
geografiska ytor. Landskapselementen kan utgöras av topografiska 
förhållanden, vegetation, bebyggelse, infrastrukturella anläggningar med 
mera. Den visuella upplevelsen är självklart av stor betydelse för gräns
dragningen mellan olika sådana "typlandskap'' men även andra 
sinnesintryck som ljud, lukter etcetera är viktiga. Beroende på vilka 
element som dominerar kan olika typlandskap urskiljas, till exempel 
kustlandskap, skogslandskap, slättlandskap och stadslandskap, alla med 
sina utmärkande och typiska drag. 

Kustlandskapets grundläggande och mest karaktäristiska element är 
naturligtvis interaktionen mellan land och hav, men även andra element 
är betydelsefulla, inte minst när det gäller att avgränsa kusten från andra 
landskapstyper (detta utvecklas vidare längre fram i kapitlet, se 2.5 
Kustbegreppet). Kustlandskapet står i fokus för denna studie, men inte 
enbart som typlandskap enligt det ovanstående. Intresset riktas i hög grad 
mot olika individers och gruppers relationer till detta landskap och därtill 
hörande synsätt, uppfattningar och anspråk. Men innan vi diskuterar 
sådana företeelser vill jag kort belysa ytterligare några definitioner av 
begreppet landskap för att visa på begreppets vidd och mångsidighet. 

Utöver de två vanligaste definitionerna av landskapsbegreppet, det 
vill säga "provins och panorama", förekommer en mängd med mera 
speciella innebörder. Torsten Hägerstrand talar om "förloppslandskapet", 
vilket är "allt som är närvarande inom den lagda geografiska gränsen, 
inklusive allt som rör sig in och ut över gränsen under den tidsperiod 
man väljer". Enligt detta är landskapet en enda "totalitet" vars spatiala 
och temporala gränser man själv väljer beroende på det syfte man har 
med avgränsningen, exempelvis vetenskapliga studier eller förvaltnings-

1 Sveriges nationalatlas 1994, s. 6; Kurt Viking Abrahamsson 1982; Torsten 
Hägerstrand 1988(b); Kenneth Olwig 1993. 

2 Sveriges nationalatlas 1994, s. 6. Måleriets betydelse för landskapsuppfattningen 
har behandlats av bland andra Denis Cosgrove 1980, Denis Cosgrove och 
Stephen Daniels 1988, Jay Appleton 1986 och Olwig 1993. 

3 Torsten Hägerstrand 1992, s. 11. 
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mässiga ambitioner. Förloppslandskapet omfattar således inte enbart 
visuella element, utan även flöden och processer av fysiografisk, 
biologisk, teknisk och kulturell art4. 

Ett så mångomfattande och komplext landskapsbegrepp ter sig 
svårhanterligt, till exempel vid vetenskapliga undersökningar, om inte 
rums- och tidsavgränsningen görs mycket snävt. Hägerstrand påtalar själv 
problemet och menar att det är omöjligt att studera hela förlopps
landskapet på en gång. På grund av totalitetens mångfald och oformlighet 
måste vi nöja oss med begränsade undersökningar. Dessa borde dock 
efter hand kunna utmynna i additiv kunskap och begreppet förlopps
landskap kan därvidlag fungera som "ett instrument för en sådan 
additivitet"5

. Hägerstrands definition utesluter således inte smalare och 
mera hanterliga landskapsdefinitioner och detta arbete borde således 
kunna vara en pusselbit i förståelsen av "förloppslandskapet". 

Kurt Viking Abrahamsson nämner, i anslutning till den finländske 
geografen Johannes Granös teorier, sinnesintryckens betydelse för 
landskapsklassificeringen. Utifrån de intryck vi far när vi rör oss i 
omgivningen kan till exempel "ljudlandskap" urskiljas. Dessa landskap 
kan präglas av naturens ljud som !agelsång, vinddrag, lövbrus, vågskvalp 
etcetera, eller samhällets ljud som trafikbuller, radioskval och dunket av 
en fiskebåt. Vissa ~udlandskap uppfattar vi som attraktiva medan andra 
är störande för oss . 

Ljud i landskapet kan ha starkt symbolvärde och Abrahamsson talar 
också om symboliska landskap, det vill säga landskap som innehåller 
symbolvärden som är relaterade till "den kulturvärld vi vuxit upp i eller 
tillhör". Landskap som helhet har symbolvärde men också enskilda 
detaljer, till exempel färger7

• Som exempel på symboliska landskap 
nämns "trädgårds landskapet" och "reklamlandskapet". Det förstnämnda 
består av en planlagd komposition av olika element, utvalda med hänsyn 
till de associationer och känslor trädgårdslandskapet ska väcka 
Elementen, exempelvis träd, buskar, dammar och stensatta gångar, kan 
vara strikt ordnade och tuktade som i Versailles eller skenbart naturnära 
som i engelska parker. Reklamlandskapet innehåller oftast miljöer som 
vi uppfattar som positiva. Det kan vara trygga svenska jordbrukslandskap 
eller exotiska sydamerikanska djungler. Försäljningsproduktens förekomst 

4 Hägerstrand 1992. 
5 Hägerstrand 1992. 
6 Abrahamsson 1982. 
7 Se till exempel Yi-Fu Tuan 1974. 
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i landskapet motiveras sällan, utan meningen är att varan, medvetet eller 
omedvetet, ska förknippas med de positiva symbolvärdena8

• 

Angående landskapets symbolfunktion menar Stephen Daniels och 
Denis Cosgrove att "a landscape is a cultural image, a pictorial way of 
representing, structuring or symbolising surroundings". Detta, säger de, 
betyder emellertid inte att landskap är immateriella men exempelvis en 
anlagd park är inte mera verklig eller mindre imaginär än en 
landskapsmålning eller landskapsdikt, om än mera påtaglig i fysisk 
mening. Landskapets symbolvärde, "the status oflandscape as image and 
symbol", understryks således9

• Edmund Penning-Rowsell påpekar att 
landskapets symbolvärden inte alltid är oskyldiga. Tillrättalagda landskap 
kan vara uttryck för makt, över naturen och över människor, och vår 
kognition av landskapet är selektiv och ibland avsiktligt förvrängd i syfte 
att gynna våra egna intressen, menar han10

• 

Även om kustlandskapet inte är tillrättalagt i samma mening som till 
exempel "trädgårdslandskapet" kan det enligt min uppfattning i vissa 
avseenden betraktas som ett "symboliskt landskap", det vill säga att det 
innehåller symbolvärden, både som helhet och delar av det, som har 
betydelse för uppfattningen om dess attraktivitet. Vilka symbolvärden vi 
uppmärksammar och lägger vikt vid är emellertid beroende av vilken 
relation vi har till kustlandskapet (se vidare nedan). 

Gemensamt för de ovan nämnda exemplen på olika landskaps
definitioner är att de relaterar till någon slags geografisk yta. Vad denna 
anses innehålla och hur den avgränsas bestäms dock, som visats, av helt 
olika faktorer beroende på vilket syfte landskapsbegreppet ska fylla. 
Slutligen bör nämnas att det även förekommer rent idealiserade 
landskapsdefinitioner som saknar kopplingar till den geografiska 
verkligheten. Det handlar om imaginära landskap som ofta är uttryck för 
drömmar om en bättre värld och som vanligen förekommer i samband 
med religiösa föreställningar. Atlantis och Shangri-la är två välkända 
exempel på sådana landskap. Detta metafysiska landskapsbegrepp ska 
dock inte utredas närmare här. 

8 Abrahamsson 1982. Se även Uno Svedin 1983(a), s. 110-129. 
9 Cosgrove and Daniels 1988, s. 1. 
10 Edmund C. Penning-Rowsell 1986, s. 115. Jens Tonboe (1993) för i Rummets 

Sociologi, s. 438-494, ett resonemang som tangerar "symbollandskapet". Han 
visar, med hänvisning till Michel Foucault, Dag 0sterberg och Anthony 
Giddens, på rummets, vilket i vissa sammanhang bör kunna tolkas som 
landskapets, betydelse som symbol eller instrument för att uttrycka och främja 
vetande och makt. 
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2.2 Synsätt p1 l~kapet 

En teoretisk utgångspunkt för denna studie har redan antytts i föregående 
kapitel, med hänvisning till Torsten Hägerstrand. Han menar att industri
samhället och dess urbanisering har fjärmat oss från det icke-urbana 
landskapet och att vi därigenom ratt ändrade relationer till det. De nya 
relationerna i sin tur "påverkar rimligen kunskaper och värderingar och 
därmed även politiska opinioner och beslut"11

• 

Enligt Hägerstrand handlar det således i stor utsträckning om en 
kulturell förändring som frammanat nya, urbana sätt att betrakta det icke
urbana landskapet och dess nyttjande. Detta är en i högsta grad rimlig 
uppfattning. Samtidigt måste vi komma ihåg att rurala synsätt kan vara 
nog så livskraftiga på vissa håll, särskilt i lokalt perspektiv12

• Jag anser 
sålunda att synsätt på det icke-urbana landskapet, vilket det attraktiva 
kustlandskapet måste räknas som, kan vara ruralt respektive urbant 
förankrade, beroende på vilka relationer synsättens bärare har till 
landskapet. Exempelvis en person som till vardags lever och verkar i 
landskapet betraktar det på ett annat sätt än en person som vistas i det 
tillfälligt eller säsongsvis. Medan den förstnämnda personen främst ser 
landskapet som hembygd och som ett produktionslandskap varur man har 
sin försörjning uppfattar den andra personen samma landskap som ett 
fritidslandskap varur man erhåller rekreation och friluftsupplevelser. Den 
tillfälliga eller säsongsvisa besökaren kan i och för sig uppfatta 
produktionen som ett positivt inslag i landskapet, men inte i första hand 
som försörjningsbas för lokalbefolkningen, utan som ett genuint och 
pittoreskt drag som bidrar till fritidslandskapets attraktivitet. 

Sådan diskrepans i synsätt leder ofta till konflikter i attraktiva 
landskap, vilket påvisats av bland andra Orvar Löfgren. Med exempel 
från västkusten beskriver han problemet på följande vis: 

"Fritidslandskapets skönhetskrav ställs mot produktionslandskapets pragmatiska 
hänsyn: hamnplatsens upplag av redskap och material kan ses som förfulande, 
musselodlarnas sammankopplade band med blå plasttunnor stör havsutsikten. 
(Om åtminstone tunnorna var gjorda i något naturmaterial, som en badgäst 
suckade.) På samma sätt kan det för en äldre generation fiskare vara märkligt 
att se den förr så eftertraktade resursen vrakved, som man en gång i tiden 

11 Hägerstrand 1988(a), s. 52. 
12 Se till exempel Reinhold Castensson 1993. 
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nogsamt samlade in längs stränderna, nu omdefinierad till skräp som eldas upp 
eller transporteras bort av kommunens städpatruller ute i skärgården" 13

. 

Ttll landskapsrelationen hör emellertid inte enbart nyttjandeaspekten, utan 
även känslor och traditioner. Ett landskap kan associera till uppväxtmiljö, 
sommarlovsminnen från barndomen, semesterupplevelser, vardagsslit 
etcetera. Känslan för landskapet kan också vara "ärvd". Reinhold 
Castensson menar att det hos lokalbefolkningen i regel finns en stark 
"ortskänsla", som utmärks av samhörighet med tidigare generationers liv 
och sätt att utnyttja landskapets resurser14

. De befästas synsätt på 
landskapet och dess nyttjande är alltså ofta traditionsbetingat och utgör 
därigenom även en del av den lokala identiteten15

• 

I sammanhanget har Kurt Viking Abrahamsson betonat landskaps
perceptionens betydelse. Genom att aktivt iaktta omgivningen skapar och 
utvecklar vi ett "inre landskap", eller en "mental bild av ett landskap", 
som är avgörande för våra uppfattningar och attityder16

• Perceptionen är 
en individuell process som är beroende av kulturell tillhörighet, 
personliga egenskaper, social roll, värderingar, direkta intryck med mera, 
men personer med liknande socio-ekonornisk bakgrund skapar gärna 
ungefär samma mentala bild och :far därför ett likartat synsätt på 
landskapet17

• Följaktligen kan synsätten gå starkt isär mellan olika 
grupper, trots att de gäller samma fysiska landskap. En viktig skillnad 
därvidlag är om man "lever i och av" landskapet eller "upplever" 
landskapet som besökare, med värderingar och förförståelse om 
landskapet som härrör från en annan miljö än den iakttagna 

Enskilda objekt i form av byggnader, ekonomiska verksamheter och 
tekniska arrangemang kan ha stor betydelse för vår uppfattning om 
landskapet, inte minst för om vi tycker det är tilltalande eller inte. Vissa 
objekt upplevs som komplementära medan andra verkar störande och 
andra åter är neutrala i förhållande till sin omgivning. De objekt som 
anses vara positiva kan ge prestige och status åt landskapet och 
därigenom attrahera andra aktiviteter medan objekt som uppfattas på 

13 Orvar Löfgren 1992, s. 15. 
14 Castensson 1993, s. 43. 
15 Bland andra Hägerstrand (1988(b)) har pekat på landskapets betydelse för 

regional identitetskänsla. Se även Uno Svedin 1983(b), s. 204-205 och David 
Lowenthal 1979. Angående uppfostrans betydelse för landskapsuppfattningen, 
se till exempel Klas Sandell 1993. 

16 Abraharnsson 1982, s. 17-18. 
17 Abraharnsson 1982, s. 17-18. Se även Kenneth Craik 1986, s. 49. 
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motsatt sätt kan ge landskapet en negativ stämpel. Den röda lilla stugan 
vid sjön är ett klassiskt exempel på ett landskapsobjekt som uppfattas 
som positivt av de allra flesta svenskar. En rykande och bullrande 
industrianläggning ses däremot av många som något negativt och 
oönskat, särskilt om den är lokaliserad i närheten av där man själv bor 
eller har sitt sommarhus. Som landskapsobjekt har emellertid den rykande 
fabriken inte alltid uppfattats negativt i vårt land. Förra sekelskiftets 
avbildningar av svenska stadsvyer innehåller ofta kraftigt rykande fabriks
skorstenar och pampiga industribyggnader. Dessa var synliga tecken på 
framsteg, utveckling och bättre materiella villkor och upplevdes 
följaktligen positivt. 

Paralleller kan dras till modernt kinesiskt landskapsmåleri, som i 
sina bilder ofta innefattar industritekniska arrangemang som kraft
ledningsstolpar och kraftverksdammar, vilka i dagens kinesiska samhälle 
symboliserar samma positiva värden som de svenska fabriksskorstenarna 
gjorde kring sekelskiftet18

• 

Ett exempel på ett modernt inslag i det svenska landskapet varom 
det råder delade meningar är vindkraftverken. De upplevs av många 
människor som vackra, kanske inte främst på grund av sin tekniska 
utformning, utan för att de associerar till positiva värden som ren natur 
och miljövänlig energiproduktion. Andra betraktar vindkraftverken som 
fula anläggningar, vilka väsnas och förstör landskapsbilden. Emellertid 
styrs sannolikt våra uppfattningar om vindkraftverken främst av 
anläggningarnas lokalisering och antal, alltså hur vi ser dem i en 
landskapskontext. Ett ensamt vindkraftverk på den vida östgötaslätten kan 
framstå som ett spännande inslag i ett landskap som av många uppfattas 
som monotont. Uppförande av ett hundratal vindkraftverk på en sträcka 
av cirka 20 kilometer längs Vätterns östra strand, norr och söder om 
Vadstena, vilket faktiskt diskuterades av den statliga vindkrafts
utredningen 1988, skulle däremot helt säkert väcka en massiv opposition, 
inte bara lokalt utan i hela Sverige19

• 

18 Se till exempel Cosgrove 1980, s. 119. 
19 Vindkraftsutredningen konstaterade också att området inte var lämpligt för en 

dylik lokalisering på grund av "värdefulla och känsliga kulturmiljövärden", trots 
att östra Vätterstranden i närheten av Vadstena var den enda plats i Sveriges 
inland som bedömdes ha tillräckJig vindtillgång för storskalig vindenergi
utvinning (SOU 1988:32, s. 73, 158-161). För en fördjupad studie av spelet 
kring vindkraften och den nämnda utredningen, se Inga Carlman 1990. 
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Kustlandskapet är en landskapstyp som svenskar i gemen har ett 
positivt förhållningssätt till20

• Till exempel den nämnda röda 
stugan kan förstärka detta genom att den för många symboliserar 
ledighet, sommar, sol och salta bad eller, om det är en äldre fiskestuga, 
intakta kulturhistoriska värden. Andra enskilda objekt kan medföra 
radikalt motsatt effekt. Förmodligen skulle ytterst :fa människor komma 
på tanken att bygga fritidshus och förlägga sin sommarsemester till den 
del av norra Upplands skärgårdskust som upptas av Forsmarks 
kämkraftverk eller till de petrokemiska anläggningarna vid Stenungsund 
i Bohuslän, för att nämna några exempel. Den negativa upplevelsen av 
sådana platser förstärks sannolikt ytterligare av det faktum att objekten 
lokaliserats och styrs av krafter och värderingar som inte är förankrade 
i den lokala miljön. 

2.3 Lanmkapets fjänstyming 

Torsten Hägerstrands tidigare nämnda påstående om att vi genom 1900-
talets urbaniseringsprocess fjärmats från det icke-urbana landskapet21 är 
riktigt i den meningen att den stora merparten av dagens svenska 
befolkning vistas utanför urbana områden endast kortare perioder, 
företrädesvis på helger och semestrar. Däremot har vi knappast fjärmats 
på ett sådant sätt att det icke-urbana landskapet blivit oviktigt för oss. 
Inflyttning till tätorter och motsvarande landsbygdsavfolkning har istället 
lett till ökande urbant inflytande över icke-urbana områden, vilket 
påvisats i flera studier av lokala rurala miljöer, inte minst i 
kustlandskapet. Denna utveckling vill jag beteckna som en tilltagande 
"fjärrstyrning", vilken är baserad på urbana synsätt p~ det icke-urbana 
landskapets nyttjande och utformning. 

Orvar Löfgren och Carl-GustafThornström såväl som Lasse Scotte 
har i sina respektive kustbygdsstudier konstaterat fjärrstyrningens 
dramatiska konsekvenser för lokalsamhället. I Bua på Väröhalvön har den 
påverkat i både stort och smått: 

"Fritidsbåtarna dominerar alltmer hamnen, som försetts med en 'marina', 
cafeteria och bensinstation. Lanthandlarna ersätts av varuhallar med 
stämning.-;musik och expediter i färgglada uniformer. Sida vid sida med de 
gamla fiskarhusen och bondgårdarna ligger villor i mexitegel med rosenbuskar 

20 Så har det dock inte alltid varit, se till exempel Löfgren 1992, s.12. 
21 Hägerstrand 1988(a), s. 52. 
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istället för potatisland runt stugknuten. De nybyggda husen har ringklocka på 
dörren och markerar ett nytt beteende: man går inte längre rakt in i köket utan 
väntar på att någon skall öppna dörren. Hemmiljön blir mera sluten. 
Urbaniseringen skapar nya möjligheter samtidigt som den begränsar traditionella 
livsformer. Hälsovårdsstadgan för tätortsbebyggelse förbjuder den slaktgris som 
många fiskare tidigare höll sig med"22

. 

Också Strupö i Misterhults skärgård har kraftigt påverkats av 
fjärrstyrningen: 

"Vi har / . ../ sett hur 'omvärlden övermannat' lokalsamhället Strupö, förändrat 
villkoren för dess existens, samt i allt högre grad själv satt villkoren för dettas 
existens, genom den kapitalistiska varumarknadens expansion in i byekonomin. 
Efter mitten av 1970-talet framstår inte längre extraktiv produktion (dvs. 
intensivt avsalufiske) såsom avgörande central näring. Istället har lokalsamhället 
Strupö i många avseenden 'awäpnats'. Vad omvärlden nu i allt högre 
utsträckning konsumerar i fallet Strupö är ej dess extraktiva produktion, fisket, 
utan dess mer passiva 6ch växande funktion som rekreationsomräde för 
stadsbor. Dess jord som investering.5objekt för kapital, synes stå på tröskeln till 
sitt förvek.ligande: kanske 'omvärldens slutliga seger'?"23

• 

Lasse Scotte har i mera generella termer beskrivit en liknande 
förändringsprocess i fiskarsamhällena längs Västernorrlands kust: 

"Olika individuella valhandlingar blev inte så intressanta längre. Det föreföll 
som om villkoren för olika individers handlingar var viktigare för hur 
utvecklingen skulle bli, än själva valhandlingarna. De villkor som fiskarena 
måste anpassa sig till var också något som föreföll skapas helt utanför deras 
lokala sammanhang"24

• 

2.4 Den enskilda äganderätten och det allmänna 
intresset 

Landskapets nyttjande, utformning och förändring bestäms av en rad 
faktorer. Det enskilda mark.ägandet, eller äganderätten, har betonats som 

22 Löfgren 1977, s. 162. 
23 Thomström 1978, s. 128-129. 
24 Scotte 1981, s. 11. 
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en fundamental sådan faktor25. Markägandet medför rättigheter inom den 
egna domänen och kan även verka som plattform från vilken man har 
inflytande på fysisk planering och enskilda byggnadsärenden. 
Äganderätten som begrepp är dock inte entydigt. Det är snarare en 
samlingsterm för en rad olika rättigheter och också vissa skyldigheter. 
Exempelvis har en bilägare rättigheter som full dispositionsrätt över sitt 
fordon, men också skyldigheter som att betala fordonsskatt och ha ett 
visst mönsterdjup på däcken etcetera.26

. 

Enligt Evert Vedung utgörs äganderätten av en rad rättigheter, varav 
besittningsrätten och förfoganderätten är de två grundläggande. Den 
förstnämnda innebär att ägaren inte kan fråntas sin egendom om det 
strider mot hans eller hennes vilja. Förfoganderätten ger ägaren möjlighet 
att disponera sin egendom efter eget gottfinnande, till exempel att besluta 
om ett stycke mark ska bebyggas eller inte. Till äganderätten hör också 
rättigheterna att överlåta eller sälja sin egendom till vem man vill samt 
att dela eller avstycka egendomen27

• I den ekonomiska litteraturen brukar 
även det enskilda ägandets så kallade exkluderbarhet framhållas, det vill 
säga ägarens rätt att utesluta andra från att nyttja egendomen28

• 

Den enskilda äganderätten är emellertid inte absolut och har 
sannolikt aldrig varit det29

• Inskränkningar förekommer genom lagar och 
förordningar till förmån för "allmänna sarnhällsintressen"30

• När det gäller 

25 Se till exempel Marianne Steneroth Sillen och Per Stjernquist 1980, s. 9, Erik 
Westholm 1992, s. 22, Ödmann 1992, s. 32-34 samt Åke Hyenstrand och Ulf 
Sporrong 1990, s. 39. 

26 För en närmare redogörelse av skyldigheter som är förknippade med ägande-
rättsbegreppet, se Göran Skogh och Jan-Erik Lane 1993, s. 25-28. 

27 Evert Vedung 1993, s. 52-54. 
28 Skogh och Lane 1993, s. 33. 
29 Redan de medeltida landskapslagama innehöll bestämmelser som inskränkte 

de enskilda markägarnas möjligheter att helt fritt bestämma över sina ägor. Av 
exempelvis ÖStgötalagens bygdabalk framgår bland annat: "Nu fara mren af 
gambhun tomptum sinum ok grera sik nyia: korna a ok boa a ok uilia alla pit 
haua: nu sita::r en a gamblu tompt. pa haurer han uitzs orp krreuia pem atrer alla 
til sin ok egh per han: Nu an1 alle af gamblu tompt farnir. ok alli a nyia tompt 
komnir. pa rer hun sua laghkumin niprer sum hin gambla: ok hin gambla hetir 
akrer mal: Nu skil böndrer um bygning sina: pa haurer han uitzorp sum half 
trrepe uill a grera" (ÖstgötaLagen. UtgifVen afH. S. Collin och C. J. Schlyter. 
Stockholm 1830. Faksimilutgåva med tillägg, redigerad av Gösta Holm och Carl 
Ivar Ståhle. Lund 1980). 

30 Se till exempel Skogh och Lane 1993, s. 156-157, Steneroth Sillen och 
Stjemquist 1980 samt Ulf Cervins studie av strandägandet och inskränkningar 
i detsamma när det gäller fiskerätten, bland annat genom införandet av det så 

42 



Teoretiska överväganden 

markägandet naggar expropriationslagstiftningen31 besittningsrätten i 
kanten och exempelvis naturvårdslagens strandskyddsbestämmelser32 

inskränker förfoganderätten genom sitt generella förbud mot uppförande 
av byggnader och andra anläggningar inom strandskyddat område, oavsett 
vem som äger strandmarken. I Sverige sätts också exkluderbarheten ur 
spel i stor utsträckning genom allemansrätten, till skillnad från 
exempelvis i England där möjligheterna att vistas på och färdas över 
annans mark är kraftigt beskurna33

• 

Av störst betydelse för begränsningen av den enskilda 
markäganderätten är emellertid den övergripande planlagstiftningen, sedan 
1987 i form av plan- och bygglagen34 och naturresurslagen35

• Genom den 
förstnämnda lagen ligger bestämmanderätten över mark- och 
vattenresurserna i hög grad på kommunerna. Den enskilda markägaren 
kan föreslå olika åtgärder men det är kommunen som har generell rätt till 
planläggning av marken samt tillståndsgivning för byggande och rivning, 
visserligen under beaktande av både allmänna och enskilda intressen36• 

De allmänna intressena har dock i princip företräde37 och i samband med 
utarbetande av förslag till eller ändring av de kommunala översiktsplaner 
som påbjuds i plan- och bygglagen har inte enbart berörda markägare 
möjlighet att framföra synpunkter genom samråd, utan även "andra som 
har ett väsentligt intresse av förslaget"38

. Det kan vara enskilda personer 
eller intressesammanslutningar, till exempel naturskydds- och frilufts
organisationer. Ett planförslag måste dessutom ställas ut offentligt under 
minst två månader varvid "den som vill lämna synpunkter på förslaget 
skall göra detta skriftligen under utställningstiden"39

. Även vid upp
rättande av förslag till detaljplan ska samråd ske med berörda markägare 

kallade fria fisket (Cervin 1984, s. 160-180). 
31 SFS 1972:719. 
32 SFS 1964:822, 15 och 16 §§. 
33 För en spännande diskussion om bristen på allemansrätt i England och 

orsakerna till denna brist, se Marion Shoard 1987 samt Nigel Curry 1994. 
34 SFS 1987:10. 
35 SFS 1987:12. 
36 Plan- och bygglagen (1987:10); Skogh och Lane 1993, s. 160-162; Ulf Cervin 

1987, s. 41-52; Bertil Bengtsson 1986, s. 22-39. 
37 Proposition 1/1985/86, s. 112. 
38 Plan- och bygglagen (1987:10), 4 kap. 3 §. Dessutom ska kommunen 

naturligtvis samråda med länsstyrelsen och andra kommuner som eventuellt 
berörs av förslaget. Länsstyrelsen ska bland annat se till att naturresurslagens 
riksintressen tillgodoses i översiktsplanen. 

39 Plan- och bygglagen (1987:10), 4 kap. 6 §. 
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men också med andra enskilda personer och sammanslutningar som har 
ett "väsentligt intresse av förslaget". Via utställningsförfarande kan sedan 
vem som helst lämna slaiftliga synpunkter under minst tre veckors tid40• 

Den enskilda ägande~ttens betydelse som faktor bakom landskapets 
nyttjande och utformning är således kraftigt beskuren genom det moderna 
välfärdssamhällets ambitioner att, via lagar och förordningar, över
gripande och i detalj kontrollera mark- och vattenresursernas användning. 
Dessa ambitioner motiveras vanligen med behovet av att värna allmänna 
intressen i förhållande till andra intressen. 

Vi måste dock skilja på långsiktiga och kortsiktiga effekter. På kort 
sikt kan en enskild markägare i hög grad påverka landskapets utformning, 
till exempel genom att bestämma vad som ska odlas på en viss åker. 
Gula rapsfält ger ett väsentligen annat intryck än en energiskogs
plantering. Bakomliggande drivfaktorer är i dylika fall snarare 
ekonomiska överväganden än tryck från allmänna intressen. Mera 
långsiktiga förändringar är dock, som tidigare nämnts, underkastade plan
och naturvårdslagstiftningen. 

De allmänna intressena träder fram och blir betydelsefulla för 
landskapets nyttjande och utformning i takt med att samhällets kontroll 
över mark- och vattenresurserna ökar, vilket sker när dessa resurser "blir 
knappa i förhållande till befolkningens behov och aktiviteter"41

• 

Men vad är ett allmänt intresse? I mycket vid bemärkelse kan vi 
definiera begreppet som något som är eller anses vara önskvärt och 
eftersträvansvärt för en större befolkningsgrupp, till skillnad från enskilda 
intressen som endast delas av ett begränsat antal personer. En mera 
konkret och samtidigt enhetlig innebörd är knappast möjlig att ge. 

40 Plan- och bygglagen (1987:10), 5 kap. 20-23 §§.Också här ska lärisstyrelsen 
och andra berörda kommuner framföra sina synpunkter genom samråd. Trots 
plan- och bygglagens uttryckliga bestämmelser om medborgarinflytande menar 
miljöjuristen Bertil Bengtsson att allmär!hetens möjligheter att påverka 
planeringen är begrärisade på grund av det faktum att kommunen kan anta ett 
planförslag oavsett vilka synpunkter som framförts av enskilda medborgare eller 
intresseorganisationer (Bengtsson 1986, s. 35-36). Ett kommunalt planbeslut kan 
dock överklagas till lär!sstyrelsen under förutsättning att man framfört sina 
synpunkter skriftligen under utställning.c;tiden (Plan- och bygglagen (1987:10), 
13 kap.). Se även Odmann 1992, s. 145-148 och Åse! Floderus 1989, s. 18-19. 

41 Steneroth Sillen och Stjemquist 1980, s. 7. Se även Hans Fog m fl 1992, s. 20. 
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Liksom Johan Hedren anser jag att frågan om vad som är ett allmänt 
intresse istället bör besvaras empiriskt42

• 

I exempelvis plan- och bygglagen utpekas allmänna intressen i både 
opreciserad och preciserad form. Till den förstnämnda gruppen hör 
formuleringar som "från allmän synpunkt lämplig utveckling" och "en 
från social synpunkt god bostads-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö"43

• Vad 
detta egentligen innebär förklaras inte närmare. Ella Ödmann menar att 
plan- och bygglagens användning av begreppet allmänna intressen är så 
generell att inte mycket vägledning ges till enskilda medborgare om vad 
man kan fövänta sig av kommunen eller vilka krav man kan ställa när det 
gäller realisering av de utpekade allmänintressena Kommunens tolknings
och handlingsspektrum verkar vara brett44

. 

De mera preciserade allmänintressen som enligt lagen ska beaktas 
vid planläggning och vid lokalisering av bebyggelse är följande: före
byggande av vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, 
folkhälsan, samhällsservice i form av exempelvis trafik, vattenförsörjning 
och avlopp, energitillförsel, brandskydd, civilförsvaret, trafikskydds
åtgärder, handikappanpassning, kommersiell service, lekplatser samt 
friluftsmöjligheter. Dessutom är naturresurslagens riksintressen allmän
intressen, enligt plan- och bygglagen45

• 

Av betydelse för denna studie är den bestämning av begreppet 
allmänt intresse som görs i naturvårdslagens strandskyd<;lsbestämmelser. 
Där framhålls allmänhetens möjligheter till friluftsliv vid stränderna, det 
vill säga huvudsakligen sol och bad, som ett allmänt intresse, vilket har 
högre prioritet än andra strandnyttjandeintressen46

• Det mest betydande 
därvidlag är fritidsboendet som, med tanke på det numera mycket stora 
antalet människor som har tillgång till fritidshus47

, också borde kunna 
betraktas som ett allmänintresse. Åtminstone moderata samlingspartiet har 
framfört dylika tankar i den politiska debatten (se kapitel 4). Eftersom 

42 I sin doktorsavhandling Miljöpolitikens natur har Johan Hed.ren visat att 
begreppet allmänt intresse sällan preciseras i den svenska miljödiskursen, trots 
att det är centralt i lagstiftningen på området. Ofta sätts också likhetstecken 
mellan allmän.intresse och exempelvis naturvårdsintresse, bevarandeintresse eller 
miljöskyddsintresse (Johan Hedren 1994, s. 63-64). 

43 Plan- och bygglagen (1987:10), 2 kap. 1 §. 
44 Ödmann 1992, s. 9, 129, 134. 
45 Plan- och bygglagen (1987:10), 2 kap. 
46 Naturvårdslagen (1964:822), 15 §. 
47 över 50 procent av Sveriges befolkning har i dag tillgång till fritidsbostad 

genom eget ägande, släkt, vänner, förhyming etcetera. Se till exempel Sveriges 
nationalatlas 1993, s. 72 och Naturvårdsverket 1993, s. 128. 
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fritidshusboende oftast är kopplat till enskilt ägande, hanteras det dock 
i lagstiftningen främst som ett enskilt intresse. Att olika allmänintressen 
kan vara motstridiga är emellertid inte helt ovanligt, särskilt inte inom 
miljöpolitiken48

• 

En annan implikation av strandskyddets prioritering av allmänhetens 
friluftsliv vid stränderna är den "priviligierade ställning"49

, och därtill 
hörande låsningar i handlingsutrymme för de myndigheter som ska 
tillämpa lagstiftningen, som detta innebär. Prioriteringen är inte 
förhandlingsbar vid exempelvis kommunal planering, utan måste snarare 
betraktas som en given utgångspunkt oavsett vilka andra intressen som 
föreligger. Visserligen finns både dispensmöjligheter och undantag men 
generellt kan inte strandskyddet viktas mot andra intressen i 
planeringsprocessen. Strandskyddet kan således inte användas som ett 
planeringsinstrument, utan måste hanteras som en planeringsförutsättning. 
Om och i så fall i vilken mån ansvariga myndigheter inte tar hänsyn till 
det allmänna intressets priviligierade ställning enligt strandskydds
bestärnmelserna, undersöks i denna studie. 

Genom plan- och miljölagstiftningen har de formella villkoren för 
landskapsutformningen således modifierats. Åke Hyenstrand och Ulf 
Sporrong menar att det därtill finns en mera subtil och svårgripbar faktor 
bakom landskapets nyttjande och förändring. Det är en ständigt pågående 
"konflikt mellan två i varandra ständigt invävda företeelser, den 
mänskliga produktionen, vare sig det gäller föda, kunskap, makt eller 
något annat och det mänskliga beroendet, t. ex. av andra människors 
beslut, makt eller produktion - eller av miljön, den fysiska eller 
sociala"50

• Till dessa komplexa företeelser måste våra relationer till 
landskapet och därav följade synsätt räknas, liksom ekonomiska 
förhållanden och sociala nätverk. Företeelserna och deras inbördes 
förhållande skapar och påverkar problemformuleringar, opinioner bland 
allmänheten, ageranden och beslut i formella organ etcetera. 

48 Se till exempel Hedren 1994, s. 64-66 och Bengtsson 1986, s. 24. 
49 För en fördjupad diskussion om begreppen "privileged problem" och 

"privileged solution", se Albert Hirschman 1963. 
so Hyenstrand och Sporrong 1990, s. 41. 
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2.5 Aktörer och intressen 

Såväl myndigheter som enskilda personer och grupper kan vara aktörer 
i landskapets utfonnning och omvandling. Med grupper i betydelsen 
aktörer avses i denna studie organiserade sammanslutningar, till exempel 
hembygdsrörelser, miljöorganisationer och friluftsorganisationer. Dessa 
kan ha stort inflytande i vissa frågor och spela en betydelsefull roll vid 
sidan av formell politisk styrning51

• 

För verksamheter och aktiviteter som uppfattas som positiva och 
önskvärda av ett större antal individer eller grupper av människor, det vill 
säga människor som delar samma värderingar, attityder, ambitioner 
etcetera, men som inte är organiserade i särskilda sammanslutningar 
används här benämningen "intresse". Det kan vara fri tidsboende i generell 
mening, rörligt friluftsliv eller ekonomiska aktiviteter. Som nämnts ovan 
förekommer också begreppen "allmänna intressen" och "samhälls
intressen", alltså intressen som samhället genom politisk styrning tilldelat 
högre prioritet. 

Studiens kategorisering av aktörer och intressen, huvudsakligen i 
samband med analyser av konflikter angående kustlandskapets nyttjande, 
grundar sig på en indelning utifrån två dimensioner. I den ena utgörs 
motpolerna av urbant baserade intressen respektive icke-urbant baserade 
intressen. De förstnämnda är intimt sammanvävda med fjärrstyrning och 
nationell kontroll över lokala miljöer och är således av stor betydelse för 
landskapets utformning. I den andra dimensionen står bevarande mot 
exploatering, vilket också i viss utsträckning speglar relationen mellan 
nationellt och lokalt men framför allt uttrycker spänningar mellan olika 
urbana intressen. 

I den icke-urbana exploateringssektom i figur 4 återfinns människor 
som är sysselsatta företrädesvis inom de primära näringarna. De är ofta 
organiserade i lokala verksamhetsanknutna föreningar, som i sin tur är 
kopplade till sammanslutningar på regional och nationell nivå Dessa 
aktörer verkar för att bibehålla möjligheterna till traditionella ekonomiska 
verksamheter. På så sätt finns också i denna sektor en bevarandeattityd, 
dock endast avseende en rådande näringslivsstruktur, inte bevarandet av 
exempelvis en viss teknologisk nivå. Kustlandskapet anses främst vara ett 
område för lokalt fiske och jordbruk, ett produktionslandskap. 

Centralt initierade naturskyddsåtgärder liksom industriell och annan 
urban expansion samt fritidsaktiviteter leder ofta till inskränkningar i de 

51 Se till exempel Janerik Gidlund 1978 och Helena Klöfver 1995. 
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areella näringarna. Lokalt näringsliv kan därför komma i konflikt med 
dessa urbant baserade intressen. Samtidigt är det inte ovanligt att personer 
som har sin försörjning av lokala exploaterande verksamheter är 
engagerade i skydd av d~t lokala natur- och kulturarvet, exempelvis 
genom den egna hembygdsföreningen. 

BEVARANDE 
OCH SKYDD 
AVNATUR-

OCHKULTUR
VÄRDEN 

URBANT BASERADE IN1RESSEN 

rörligt friluftsliv, 
naturresurs} agens 
riksintressen, 
strandskydd, 
nationalparker, 
naturreservat, 
etcetera 

hembygds
föreningar, 
lokala miljö
grupper, 
lokala frilufts
organisationer, 
etcetera 

fritidsbebyggelse 
tätortsexpansion, 
industriell 
expansion, 
försvars
anläggningar, 
etcetera RESlJRS-

1 okalt näringsliv EXPLOAIBRING 
i fonn av fiske, 
jordbruk, 
etcetera 

ICKE-URBANT BASERADE IN1RESSEN 

Figur 4. Generell kategorisering av aktörer och nyttjandeintressen i kustlandskapet 
utifrån två betydelsefulla dimensioner52

• 

Som redan framgått av det förevarande, är fritidsboendet ett annat viktigt 
nyttjandeintresse i kustlandskapet. Människor som representerar detta 
intresse är i regel inte organiserade i föreningar men väl hemmahörande 
i urbana miljöer. De delar en önskan att tillbringa sin lediga tid i eget 
fritidshus i strandnära läge och utanför de urbana centra. Som tidigare 
nämnts har fritidshusintresset vuxit sig allt starkare under efterkrigstiden, 
i takt med bättre ekonomiska villkor och mera fritid för folk i gemen. På 
vissa håll längs kusten har antalet sommarstugor blivit så stort att 
konflikter uppstått med andra intressen. Ett av de viktigaste incitamenten 
till den Fysiska riksplaneringen på 1960-talet var konflikter i attraktiva 
kustområden mellan industriell expansion och fritidsintressen, inte minst 

52 Se även Björn Segrell och Jan Lundqvist 1993. 
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sommarstugebebyggelse53
• Samhället har emellertid främst sett 

fritidsbebyggelsen som ett hot mot allmänhetens möjligheter till rörligt 
friluftsliv vid stränderna och försökt dämpa expansionen, framför allt med 
hjälp av strandskyddslagstiftningen men även med andra bestämmelser, 
exempelvis naturresurslagens restriktiva anvisningar för fritidsbebyggelse 
i kustområden av riksintresse. I sammanhanget bör påpekas att rörligt 
friluftsliv också kan uppfattas som en form av exploatering. Under senare 
år har exempelvis så kallad vildmarksturism uppmärksammats som ett 
problem på vissa håll i landet. Större grupper av friluftsidkare i 
begränsade områden anses medföra slitage på naturen, nedskräpning och 
störningar för djurlivet54

• 

2.6 Begrewet kltit 

Denna studie berör den svenska kusten. Men vad betyder egentligen 
begreppet kust? V ad omfattar kusten och hur avgränsas den från andra 
landskapstyper? Begreppet förekommer i en rikhaltig litteratur, utred
ningar, lagtexter, planeringshandlingar, vetenskapliga arbeten etcetera, 
men något vedertaget allomfattande kustbegrepp finns inte. I skilda 
sammanhang definieras det olika och vad som betraktas som kust och hur 
kusten avgränsas kan variera för ett och samma geografiska område, 
beroende på hur begreppet används. En minsta gemensam nämnare finns 
dock Denna uttrycks exempelvis i Nationalencyklopedin, där kust sägs 
vara "den landskapszon där land möter hav eller större insjöar"55

• Att 
begreppet kust måste innefatta både land och vatten torde alla hålla med 
om. Andå används kustbegreppet i vissa sammanhang för att beteckna 
framför allt havsområden. Kustens landdel inskränks i dessa fall till den 
direkta strandlinjen där havets vågor hejdas56. 

53 Forsberg 1992. 
54 Att problembilden i många fall dock är överdriven visas till exempel i en bred 

undersökning om "allemansrätten och turisterna", som genomfördes av 
Naturvårdsverket 1994. 

55 Nationalencyklopedin 1993, band 11. Se även Boverket 1993, s. 20 och 
Goldberg 1994, s. 13. 

56 Se till exempel Naturvårdsverket 1980, DSH 1989 och Sveriges nationalatlas 
1992(a). I nationalatlasens band om hav och kust behandlas kustens landdel, 
vilket huvudsakligen är lika med strandzonen i framställningen, på cirka 15 
sidor. ÖVriga drygt 100 sidor i bandet rör i stort sett uteslutande havsområden. 
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Kustens omfattning och avgränsning anges vanligen på tre olika sätt: 
1) utifrån naturgeografiska kriterier 2) utifrån kulturgeografiska kriterier 
och 3) odefinierat eller diffust. I den första varianten bestämmer 
topografiska och klimatologiska särdrag samt fysisk påverkan av vindar, 
vågor och strömmar kustens avgränsning in mot land och ut mot havet. 
I exempelvis nationalatlasens band om hav och kust definieras kustens 
landdel som de strandområden som är "havsexponerade" samt "områden 
som, genom lokalklimat och vegetation, har en från inlandet avvikande 
kustprägel". Ut mot havet går gränsen "där de största vågorna börjar 
påverka bottnen. Det är en dynamisk gräns, som bestäms av storm
vågornas storlek och därför varierar vid olika kuster. Runt de oskyddade 
delarna av vår kust ligger gränsen vid ca 30-50 m djup"57

. I denna typ av 
avgränsning kan de klimatologiska kriterierna kompletteras med 
biologiska. Kusten definieras då som "de områden där fysiska och 
biologiska processer är en funktion av den direkta kontakten mellan land 
och hav, samt områden som är indirekt berörda och påverkade av 
närheten mellan land och hav"58

• 

I den andra typen av bestämning avgränsas kusten i relation till 
individers och samhällets aktiviteter, verksamheter och planeringsbehov. 
I många fall sker detta på ett mycket konkret sätt genom att 
administrativa gränser tillämpas. I exempelvis studier av befolknings
struktur i kustområden i Medelhavsområdet respektive USA har kusten 
definierats till de administrativa områden, provinser, counties etcetera, 
som gränsar till havet. Skälet till detta har varit pragmatiskt. Man har helt 
enkelt valt de administrativa enheter som används i olika länders 
befolkningsstatistik59

. 

I den svenska kommunala översiktsplaneringen är det relativt vanligt 
att kusten avgränsas ut mot havet av territorialvattengränsen60

, vilken 
sedan 1990-talets början är lika med kommungränsen för de flesta 
kustkommuner61

• Som gräns för kusten mot inlandet har många 
kommuner valt en större kustväg, till exempel E4:an längs Norrlands
kusten62. 

57 Sveriges nationalatlas 1992(a), s. 26. Se även Dieter Kelletat 1989, s. 83-85. 
58 Erik Langdalen 1994. Se även Boverket 1993, s. 37-41. 
59 Michel Grenon och Michel Batisse 1989; Goldberg 1994, s. 23. 
w Territorialvattengränsen är dragen 12 sjömil (20 kilometer) ut från baslinjen, 

det vill säga den linje som sammanbinder landets yttersta uddar, öar och skär. 
61 Boverket 1993, s. 86-89. 
62 Boverket 1991, s. 14-15. 
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Kustavgränsning utifrån kulturgeografiska kriterier kan också göras 
på ett mera planeringsteoretiskt sätt. Utgångspunkten är att kusten 
utmärks av "sammanhängande system av aktiviteter"63• Kurt Vilång 
Abrahamsson-och Gösta Weissglas har lanserat begreppet "principkust", 
vilket sägs vara ett område som omfattar land och hav och som har en 
kustlinje över vilken aktiviteter sker, så kallade across shore
verksamheter. Principkustens omfattning och bredd bestäms av de 
verksamheter som "påverkar kustzonen som planeringsobjekt"64

• 

Enligt detta resonemang kan kustens omfattning variera över tid och 
rum. I till exempel ett område där fiskebönder och småskaligt strandnära 
fiske dominerar, merparten av produktionen konsumeras lokalt, behovet 
av infrastruktur utanför den lokala miljön är litet och miljöpåverkan 
huvudsakligen är lokal, blir principkusten relativt smal. Däremot i ett 
område där ett exportinriktat, storskaligt industrikomplex har etablerats, 
med stort behov av utbyggd infrastruktur i form av landvägar, järnväg, 
hamnar, fartygsleder etcetera och med långväga miljöpåverkan, blir 
principkusten betydligt bredare. Den planering som industrianläggningen 
kräver tränger långt in på land och långt ut till havs. I exemplet kan det 
handla om två olika kustområden vid samma tidpunkt eller ett och samma 
område vid två olika tidpunkter, "förr och nu". 

Ideer om en ur planeringsperspektiv funktionell kustavgränsning har 
också framförts av Boverket i samband med utarbetande av riktlinjer för 
kustvattenplanering i de kommunala översiktsplanerna65. Bland annat har 
betydelsen av att fa med avrinningsområden i planeringen poängterats. 
Eftersom vattendelarna sällan följer kommungränserna kan inte enbart 
administrativa avgränsningar användas, menar Boverket. Att få med 
avrinningsområdena i den kommunala översiktsplaneringen är inte minst 
viktigt när det gäller att kartlägga och åtgärda miljöfarliga utsläpp som 
transporteras med sötvattenflödena till havet, anser verket66

• 

Även Abrahamsson och Weissglas menar att "i vissa fall kan det 
vara ändamålsenligt att /i principkusten/ inkludera avrinningsområden för 
vattendrag som via industriutsläpp påverkar tex fiskodling i kust
vattnen"67. Att detta endast kan vara lämpligt i vissa fall är uppenbart. 

63 Eran Feitelson och Alon Elgar 1991. Se också Langdalen 1994, s. 170-171, 
Kurt Viking Abrahamsson och Gösta Weissglas 1990, s. 12-24 samt Rolf 
Amemo och Lars Borg 1980, s. 2. 

64 Abrahamsson och Weissglas 1990, s. 13. 
65 Boverket 1993. 
66 Boverket 1993, s. 34-35. 
67 Abrahamsson och Weissglas 1990, s. 13. 
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Om exempelvis hela det avrinningsområde som i s~~rre eller mindre grad 
påverkar miljösituationen längs den svenska Ostersjökusten skulle 
innefattas, skulle större delen av Sverige vara "principkust". Invånarna i 
bland annat stora delar av Norrlands inland skulle förvandlas till kustbor, 
vilket de förmodligen knappast själva skulle uppfatta sig som68

• 

Det gemensamma för dessa planeringsrelaterade definitioner eller 
sätt att avgränsa kusten från omgivande områden är att de är flexibla. 
Kustzonens gränser fixeras inte till rådande administrativa gräns
dragningar. Vad som betraktas som kust kan variera kraftigt i tid och 
rum, beroende på de socio-ekonomiska verksamheter som förekommer 
och hur de förändras. 

Erik Langdalen menar att en samordning av olika avgränsnings
kriterier, klimatologiska, biologiska, administrativa och socio-ekonomiska, 
bör ske vid kustzonsplanering. Möjligheterna att skapa en generell 
definition av begreppet kust utifrån en sådan samordning är dock 
begränsade. Därför, menar Langdalen, "er det rimelig at en i gitte 
situasjoner företar avgrensninger som er tillempet den aktuelle 
geografiske situasjon, det aktuelle tidsrom, aktuelle bruksformål og 
aktuell juridisk og administrativ situasjon"69

. 

Den tredje varianten när det gäller att ange kustens omfattning och 
avgränsning är relativt vanligt förekommande, inte minst i officiella 
handlingar av olika slag. Antingen definieras gränserna inte alls eller 
diffust. I exempelvis nationalatlasens miljöband hävdas att "till kustmiljön 
räknas landskapet som helhet samt havsvattnet och bottnarna närmast 
utanför strandzonen'170

• Någon avgränsning mot inlandet görs således inte 
alls och ut mot havet är gränsen diffus. I Naturvårdsverkets 
naturvårdsplan för Sverige nämns kuster och skärgårdar bland de 
områden som blivit föremål för omfattande områdesbestämt naturskydd, 
utan att kusternas gränser preciseras71

• I naturresurslagens tredje kapitel 
räknas de kustområden upp som är av riksintresse på grund av höga 
natur- och kulturvärden. Inte heller här anges några gränser mot inlandet 
eller havet och i olika kartfrarnställningar anges de riksintressanta 
kustområdena oftast schematiskt och utan preciserade gränser72

• I kust-

68 Angående ÖStersjöns avrinningsområde, se till exempel Sveriges nationalatlas 
l 992(a), s. 57. 

69 Langdalen 1994, s. 170. 
70 Sveriges nationalatlas 199I(b), s. 90. 
71 Naturvårdsverket l 99l(a), s. 40-41 , 69. 
72 Se till exempel Naturvårdsverket 199l(b). 
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kommunernas översiktsplaner saknas ofta helt uppgifter om kust
områdenas avgränsning73

• 

Skälen till att kustens gränser inte anges kan vara olika. Dels är det 
sannolikt omöjligt att formulera ett användbart allmängiltigt kustbegrepp 
med fixerade gränser. De planeringsteoretiska avgränsningar som 
beskrivits ovan utmärks av just flexibilitet. Dels anses förmodligen ofta 
kusten vara ett "intuitivt landskap", det vill säga att det förutsätts att de 
flesta människor har en liknande uppfattning om vad som är kust och vad 
som inte är kust. Gränsen blir då knappast skarp, utan snarare en 
övergångszon vars bredd bestäms av olika uppfattningar om var kusten 
egentligen börjar och slutar, vilka i sin tur är avhängiga olika synsätt på 
kustlandskapet. Att använda en konkret fysisk företeelse i landskapet som 
gräns mellan kust och icke-kust, till exempel en större väg som i den 
kommunala översiktsplaneringen, måste framstå som främmande vid en 
intuitiv kustbestämning. Vad som betingar den intuitiva känslan av att 
befinna sig i kustlandskapet är säkert svårare att renodla. Är det när man 
ser havet, känner lukten av tång, hör måsarnas skri? Är det när man 
siktar land från havssidan? 

Att kusten är "den linje där land möter hav", för att använda 
Boverkets grunddefinition74

, är säkerligen de allra flesta överens om. Hur 
kusten avgränsas i olika sammanhang beror emellertid på vilket syfte 
gränsdragningarna ska fylla. Exempelvis är biologiska avgränsnings
kriterier av avgörande betydelse vid upprättande av ett naturreservat som 
ska vara "kustpräglat". Samma kriterier är av underordnad betydelse för 
en familj på väg till sommarstugan "vid kusten". 

I denna studie används begreppen kust, kust och skärgårdar, 
kustlandskap och kustzon i regel som synonymer75

• Till skillnad från 
Nationalencyklopedins kustdefinition omfattar avhandlingens kustbegrepp 
inte insjöar. Olika avgränsningar för kusten förekommer. I vissa 
sammanhang preciseras inte gränserna, utan en intuitiv kustuppfattning 
förutsätts. I andra sammanhang används administrativa avgränsningar, 
exempelvis länsstyrelsers och kustkommuners olika gränslinjer. 

Oavsett hur kusten avgränsas används kustbegreppet genomgående 
i avhandlingen som beteckning på ett kulturlandskap, ett landskap som 
nyttjas på olika sätt av individer och intressen i samhället. Fokus riktas 
mot de kustområden som framstått och framstår som särskilt attraktiva för 

73 Boverket 1991, s. 14-15. 
74 Boverket 1993, s. 20. 
75 r studien innefattar kustbegreppet alltid skärgård. Angående en redogörelse för 

hur begreppet skärgård kan definieras, se SOU 1994:93, s. 21-24. 
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olika intressen, inte minst friluftsliv i form av sol och bad samt 
fritidsooende. I många fall är detta liktydigt med strandområden och 
strandnära områden i kustlandskapet. 
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3. Stnmdskyddets historia 

"Strandskyddet har haft en utomordentligt st.ar 
betydelse för den svenska naturen och för 
allmänhetens tillgång till denna natur. I själva 
verket är det nog ingen överdrift att påstå att 
ingen annan bestämmelse i naturvårdslagen 
har haft så stor betydelse för landskapets 
utseende"'. 

Naturskyddsföreningen 

Det svenska strandskyddet anses allmänt ha mycket stor betydelse för 
bevarandet av landets strandområden och deras natur- och kulturvärden, 
inte minst vid kusterna I detta kapitel undersöks och beskrivs strand
skyddets ideologiska ursprung, framväxt och utveckling under 1900-talet. 
Häri analyseras orsakerna till strandskyddslagstiftningens förändrade 
innehåll över tiden. Som visas i det följande, kan strandskyddet betraktas 
som den främsta juridiska manifestationen för det sociala naturskyddet 
som fick sitt genombrott i Sverige vid mitten av 1930-talet. 

3.1 Det sociala naturskyddet 

Den första svenska strandskyddslagstiftningen antogs av riksdagen den 
6 december 1950 och trädde i kraft redan den l 9:e samma månad. 
Lagstiftningen, som officiellt benämndes "Lag om tillfälligt byggnads
förbud inom \~ssa strandområden"2 men mera allmänt kallades "den 
provisoriska strandlagen", innebar att länsstyrelserna kunde bestämma att 
byggnader inte fick uppföras inom vissa särskilda strandområden vid 
havet eller vid insjöar och vattendrag utan länsstyrelsernas tillstånd. 
Sådana särskilda strandområden skulle omfatta en zon på högst 300 meter 

1 Naturskyddsföreningen: Strandskyddet. Remissvar på Naturvårdsverkets förslag 
till differentierat strandskydd, dnr 242/92. 

2 SFS 1950:639. 
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från vattenlinjen, men bredden skulle avgöras i varje enskilt fall. Lagen 
gällde dock inte områden som omfattades av fastställd stads- eller 
byggnadsplan. Byggnader som behövdes inom jordbruket, skogsbruket, 
fisket, allmänna samfärdseln samt försvaret omfattades inte heller. Denna 
byggnadsförbudslag gällde således inte generellt för alla strandområden 
och innehöll dessutom en hel del undantag. 

Några regler om ekonomisk ersättning till mark.ägare som eventuellt 
drabbades av byggnadsförbudet fanns inte med i lagtexten. Däremot 
ingick bestämmelser om straff för den som bröt mot förbudet. Lagen var 
tidsbegränsad till att gälla fram till den sista december 1952. Därefter 
skulle den ersättas av en permanent lagstiftning, vilken skulle utredas och 
utarbetas under tiden3

. 

Vilket var då syftet med denna provisoriska strandlag och varifrån 
kom förslaget? Under hösten 1949 utarbetades inom justitiedepartementet 
en i december samma år dagteclmad promemoria med förslag till en lag 
om tillfälligt byggnadsförbud inom vissa strandområden. Det 
grundläggande syftet med detta arbete var att "åt allmänheten trygga 
tillgången till platser för bad och friluftsliv vid havet, insjöar och 
vattendrag"4

, ett klart markerat socialt syfte således. Vidare framfördes 
i promemorian strandområdenas mycket stora betydelse för .folkhälsan 
genom att särskilt städernas och industriorternas invånare bereddes 
möjligheter till vila och rekreation i lämpliga sådana områden. Behovet 
av detta växte dessutom på grund av "den allt längre drivna 
mekaniseringen av arbetet inom ett stort antal yrkesområden och på det 
allt mera ökade jäktet inom samhällslivet över huvud taget"5

. 

Människorna i det moderna industrisamhället behövde alltså kompenseras 
för stress och slit i vardagslivet med meningsfull fritid och rekreation och 
därtill behövdes lämpliga områden. Dessutom påpekades att stora 
befolkningsgrupper numera hade lagstadgad rätt till sammanhängande 
semestet1i. 

Emellertid, dessa kornpensationstankegångar var ingalunda nya och 
inte heller kravet på tryggande av områden för friluftsliv och rekreation 

3 Proposition 223/1950. 
4 Proposition 223/1950. 
5 Proposition 223/1950. 
6 Sedan 1938 hade alla anställda rätt till två veckors avlönad semester (SFS 

1938:287, 1945:420). I proposition 223/1950 framförde regeringen förmodandet 
att en kommande utökning av den allmänna semestern till tre veckor ytterligare 
skulle öka behovet av rekreationsområden, inte minst i trakter vid hav och sjöar. 
1951 infördes tre veckors allmän semester (SFS 1951:303). 
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var något nytt. Redan vid 1936 års riksdag väcktes två motioner, en i 
första kammaren (FK) och en i andra kammaren (AK), vilka båda rörde 
allmänhetens möjligheter till friluftsliv och den därtill hörande frågan om 
särskilda markområden för sådan verksamhet. Bakom motionen i AK stod 
socialdemokraterna Allan Andersson, småbrukare från Stockholms län, 
och Ruth Gustafsson, fru från Stockholms stad. Redaktören och 
författaren Fredrik Ström, tillika socialdemokrat och från Stockholms 
stad, stod bakom motionen i FK7

• I båda motionerna hävdades att det 
moderna industrisamhället skapat ett ständigt ökande behov av friluftsliv 
och rekreation. Det var dels den av industrialismen :framkallade 
urbaniseringen, dels den alltmer omfattande mekaniseringen i arbetslivet 
som skapat behovet. Framför allt mekaniseringen medförde hårda fysiska 
och psykiska påfrestningar för den arbetande befolkningen och friluftsliv, 
till exempel i form av tältning och havsbad, utgjorde den främsta 
motvikten mot dessa påfrestningar, menade motionärerna. Det bör kanske 
påpekas att motionsförfattarna knappast såg industrialismen som något 
negativt, utan tvärtom betraktade den som nödvändig för välståndsökning 
och framåtskridande. Det gällde dock att motverka de negativa följd
effektema för den arbetande befolkningen och därvidlag var möjligheter 
till rörligt friluftsliv uppenbarligen av mycket stor betydelse, enligt 
motionärernas synsätt. 

Förutom detta tydligt uttalade kompensationstänkande hävdades 
också friluftslivets stora betydelse för folkhälsan och för samhällets 
allmänna demokratisering och sociala rättviseutveckling. Ur dessa 
aspekter var det viktigt att även icke jordägande befolkningsgrupper och 
människor med små inkomster tillförsäkrades attraktiva områden att 
bedriva olika former av friluftsliv i, menade motionärerna. 

Särskilt viktigt var det att tillräckligt stora områden säkrades i 
närheten av de större städerna, bland annat eftersom: 

"det för närvarande pågår en synnerligen omfattande och hastigt framskridande 
exploatering och styckning av skogsområden belägna i närheten av de större 
städerna. Förmögna stadsbor lägga beslag på så gott som alla natursköna 
områden, som gränsa intill hav, sjöar och vattendrag. Miltals från staden bli på 

7 Det var knappast någon tillfällighet att den kände författaren och chefredaktören 
för Social- Demokraten Fredrik Ström ( 1880-1948) stod bakom friluftsmotionen 
i FK Som författare betecknades han bland annat som "en lyrisk-romantisk 
natur- och hembygdssvärmare" och som politiker var han känd för sitt frihets
patos och kamp mot sociala missförhållanden. Under senare delen av sitt liv var 
han aktiv i en rad humanitära, kulturella och hembygdsvårdande föreningar 
(Svenska män och kvinnor 1954. Biografisk uppslagsbok, nr 7). 
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detta sätt strandområdena förvandlade till tomter och parker i enskild ägo. 
Hundratusentals människor, vi lka äro bosatta i städerna och de tätbebyggda 
samhällena bli på detta sätt, trots att de äro bosatta i närheten av hav och sjöar, 
berövade möjligheter till friluftsbad och friluftsliv inom rimligt avstånd till sin 
bostadsort"8

. 

Vid mitten av 1930-talet, före de allmänna semesterreformerna och 
genombrottet för privatbilismen i Sverige, fördes således diskussionen om 
behovet av friluftsmark ur ett utpräglat närområdesperspektiv. Frilufts
frågan betraktades främst som ett lokalt problem och ett storstadsproblem, 
något som väl också framgår av motionärernas hemvist. De frilufts
områden som efterlystes i motionerna skulle vara lätta att nå för den 
urbana befolk;ningen, vilket krävde en lokalisering till städernas närmaste 
omgivningar där konkurrensen med andra verksamheter var stor. 

Det påpekades också att friluftslivet kunde leda till negativa 
konsekvenser, huvudsakligen i form av nedskräpning och skadegörelse, 
som drabbade enskilda markägare. Motionsförfattarna hade därför en viss 
förståelse för att vissa markägare, särskilt de som hade sina ägor i 
närheten av större städer, började ställa krav på lagstiftning med förbud 
att beträda enskilt ägd mark, för att skydda sig mot en "invasion av 
stadsbor"9

• 

Sålunda fanns två olika konfliktbilder, enligt motionärerna. I den ena 
stod den mindre bemedlade, icke jordägande stadsbefolkningen med 
behov av områden för friluftsliv och rekreation mot rika stadsbor med 
möjlighet och intresse av att köpa och bebygga sådana områden. Detta 
gällde inte minst strandområden vid hav och sjöar. I den andra stod den 
förstnämnda gruppen mot enskilda markägare vars ägor drabbades av 
friluftslivets negativa sidor. För att bemästra dessa konflikter och därvid 
ta till vara främst den förstnämnda gruppens intressen, men även i viss 
mån ta hänsyn till den sistnärnndas problem, föreslogs i motionerna att 
stat och kommllller borde tillskapa särskilda områden runt om i landet 
som skulle stå till förfogande för friluftstörstande människor från 
städerna Då skulle också trycket på de enskilt ägda markerna minska, 
eftersom de särskilda friluftsområdena skulle komma att dra till sig 
flertalet av friluftsentusiasterna, menade man. Dessa områden, så kallade 
friluftsallmänningar, skulle bildas dels genom markförvärv för allmänna 

8 Motion AK nr 165/1936. 
9 Motion AK nr 165/1936. 
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medel, dels genom utnyttjande av kronodomänerna, främst de som låg i 
närheten av befolkningscentra10

• 

Fredrik Ström framhöll i detta sammanhang USA som föredöme. 
Han påpekad@ att de amerikanska myndigheterna upprättat ett stort antal 
områden för rekreationsändamål i storstädernas närmaste omgivningar, 
ofta genom inköp av privatägd mark. När det gällde de amerikanska 
nationalparkerna låg de visserligen långt från de befolkningstäta delarna 
av landet, liksom de svenska nationalparkerna, men i jämförelse med de 
svenska som främst avsatts för vetenskaplig forskning, var de 
amerikanska parkerna i högre grad öppna och tillgängliga för allmän
heten, enligt Fredrik Ström11

• 

Allemansrätten nämndes inte i dessa resonemang, vilket kan tyckas 
märkligt. Idag uppfattas ju allemansrätten som grundläggande och helt 
avgörande för våra möjligheter att röra oss fritt i skog och mark. Vid 
mitten av 1930-talet var dock synen på detta något annorlunda 

I • 

, -. , 

Figur5. "Svensk natur - Hur landets naturtillgångar fönnodligen komma att utnyttjas 
om det privata initiativet f'ar husera i lugn och ro". I Social-Demokraten 1936-07-09. 

10 Motion AK nr 165/1936; FK nr 294/1936. 
11 Motion FK nr 294/1936. 

59 



Strandskyddets historia 

Allemansrättens omfattning och innebörd var långt ifrån klarlagd eller 
erkänd12, vilket främst berodde på att allemansrätten inte var en lag i 
civilrättslig mening, utan till större delen byggde på sedvana och hävd13. 
Enligt sedvanan var det emellertid i stor utsträckning tillåtet att färdas 
över och tillfälligtvis uppehålla sig på annans mark, oberoende ägarens 
vilja, samt där tillgodogöra sig vissa naturprodukter som bär och svamp. 
Dessutom var det tillåtet att utnyttja vatten för bad, tvätt, segling mm. 
Däremot var det inte alls självklart att exempelvis tältning eller camping 
ingick i allemansrätten. Detta diskuterades för övrigt flitigt på l 930-
talet14. 

Faktum är att det som föreslogs i motionerna om friluftslivets mark
fråga vid 1936 års riksdag innebar att allemansrätten sköts åt sidan. Om 
förslagen realiserats hade visserligen ett antal större och mindre 
"friluftsallmänningar" tillkommit på olika håll i Sverige men det skulle 
förmodligen också ha medfört en kanalisering av friluftsliv och 
rekreationsaktiviteter till dessa områden, medan andra marker hade blivit 
mera svåråtkomliga för allmänheten. Därmed skulle allemansrätten ha 
förlorat sin praktiska betydelse och så småningom upphört att existera. 

De två friluftsmotionerna 1936 kan betraktas som de första officiella 
uttrycken för det sociala naturskyddet, som fick sitt genombrott i Sverige 
vid mitten av 1930-talet. Detta naturskydd motiveras framför allt med en 
strävan att tillfredsställa "människans och samhällets behov" av att ra 
uppleva natur. Det kan handla om estetiska upplevelser eller möjligheter 
till olika former av friluftsliv. Naturområden ska skyddas, men inte 
främst för naturens egen skull, utan för att ge människor möjligheter till 
naturupplevelser och rekreation15. 

Fram till 1930-talet hade ett estetiskt/kulturellt motiverat eller 
vetenskapligt naturskydd dominerat16, även om försök att hävda också 
sociala aspekter gjordes redan på 1910-talet17. Detta tidiga naturskydd 

12 Se till exempel Byggmästaren 1936, nr 19, vari det hänvisas till ett fall där en 
enskild markägare vid Tännforsen spärrade av mark runt forsen och sedan 
krävde inträdesavgift till området. 

13 Detta förhållande gäller som bekant fortfarande. Dock fmns begreppet 
allemansrätten med i svensk lagstiftning sedan 1974, då det skrevs in i natur
vårdslagens första paragraf, men utan att nännare preciseras (SFS 1974:1025). 

14 Se till exempel SOU 1940: 12, s. 80-82. 
15 Naturvårdsverket 199l(a), s. 6-7. 
16 Paul Rosenius 1937. 
17 C. A. M. Lindman 1913. 

60 



Strcoulskyddets historia 

syftade snarare till att skydda naturen från människan, än för 
människan 18

• Det sociala naturskyddets framväxt var en mycket viktig del 
av förskjutningen i synen på naturskyddet i Sverige; från "preservation" 
till "conservation", för att använda John Passmores begrepp19

. Emedan 
"preservationister" ville stoppa all mänsklig påverkan i vissa områden 
med motiveringen att dessa områden och deras resurser var alltför 
värdefulla för att utnyttjas och förstöras, förespråkade 
"conservationisterna" en förnuftig och långsiktig hushållning med natur
resurserna, till förmån för allmänheten20

. Preservationsideologin hade sina 
rötter i 1800-talets romantik, till vars idetradition hörde en fascination för 
vild, orörd natur. Detta ledde till att de områden som diskuterades som 
skyddsvärda oftast innehöll storslagna vyer och speciella naturfenomen, 
till exempel stora vattenfall, och låg långt bort från tätbefolkade områden. 
Bland annat resulterade dessa ideer i inrättandet av nationalparker, först 
i USA21 och sedan i Kanada, Australien och Nya Zeeland. 1909 inrättade 
Sverige de första nationalparkerna i Europa, i samband med tillkomsten 
av den första naturskyddslagen. Redan 1880 hade dock upptäcktsresanden 
och polarforskaren Adolf Erik Nordenskiöld väckt iden till de svenska 
nationalparkerna genom ett förslag till "riksparker" i de nordiska 
länderna22

. De allra flesta parkerna etablerades i fjällvärlden och långt 
från urbana områden. För den stora allmänheten var därl'ör dessa 
nationalparker i praktiken oåtkomliga, trots att ett av syftena med dem 
var att de skulle fungera som ett "för folket avsett fosterländskt 
åskådningsmaterial "23

• 

Under 1900-talets första årtionden genomgick samhället avgörande 
förändringar, som sakta men säkert lade grunden för conservation
ideologin och det sociala naturskyddet. En viktig faktor var den 
accelererade urbaniseringstakten. Från sekelskiftet fram till 1930 

18 Desiree Haraldsson 1987, s. 13; Thomas Hillmo och Ulrik Lohm 1990, s. 101; 
Christian Schaar 1978. 

19 John Passmore 1974. 
2° Cutter, Renwick och Renwick 1991, s. 35-36; Passmore 1974, s. 73 . 
21 Yellowstone National Park i delstaten Wyoming inrättades redan 1872. 
22 Adolf Erik Nordenskiöld 1880. Exempelvis den kring sekelskiftet välkände 

tyske naturskyddsförespråkaren Hugo Conwentz ansåg att Nordenskiölds 
betydelse i sammanhanget inte kunde överskattas. Conwentz kallade till och 
med Nordenskiöld för "den geniale upphofsmannen till iden om naturskydd /i 
de skandinaviska länderna/" (Hugo Conwentz 1904). Se även Björn-Ola Linner 
och Ulrik Lohm 1995. 

23 Cutter, Renwick och Renwick 1991, s. 34-36; Naturvårdsverket 1989, s. 15-16; 
Ella Ödmann, Eivor Bucht och Maria Nordström 1982, s. 79. 
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minskade lantbruksbefolkningens andel av totalbefolkningen från 80 till 
35 procent. Under samma period ökade industriarbetarnas andel från 10 
till 40 procent. Alltfler människor flyttade till städer och andra tätorter 
och blev i fysisk mening a~skilda från naturen. Kraven på möjligheter till 
rörligt friluftsliv och naturrekreation ökade och svaret blev ett socialt 
motiverat naturskydd, i 1936 års motioner uttryckt i förslaget till 
offentliga, stadsnära friluftsallmänningar. 

1930-talets diskussion om friluftsfrågan fördes inte bara av riksdags
politiker. Även andra grupper i samhället, till exempel arkitekter och 
naturskyddsfolk, var tidigt ute med krav på socialt motiverat naturskydd. 
En av de allra viktigaste organisationerna i detta avseende, Svenska 
Naturskyddsföreningen, hade sedan slutet av 1920-talet fört fram ideer 
om socialt naturskydd, visserligen mycket försiktigt. Tidigare hade 
konflikten varit hård inom föreningen mellan de så kallade tradition
alisterna, som hävdade ett fortsatt vetenskapligt naturskydd med syfte att 
skydda naturen från människan och den moderna tekniken, och 
modernisterna, som istället förespråkade ett naturskydd för människan 
och hennes behov av friluftsliv24

. I och med valet av Sten Selander till 
ordförande 1936 hade den nya naturskyddsideologin slutligen segrat i 
föreningen. Selander personifierade det nya synsättet och .hade som 
princig: ''Naturskyddet är till för människornas och inte för naturens 
skull" . Under hans ledning verkade Naturskyddsföreningen ihärdigt för 
det sociala naturskyddets etablerande26

• Bland annat inledde Selander en 
serie av artiklar i Svenska Dagbladet om friluftsfrågan 1937, samma år 
som den så kallade Fritidsutredningen påbörjade sitt arbete. Fritids
utredningen (se nedan) uppmärksammade också tidningsartiklarna och 
genom utredningen fick Selander politisk respons på sina ideer27

• 

I arkitektkretsar diskuterades vid mitten av 1930-talet friluftslivet 
och dess markbehov som ett aktuellt samhälls- och planproblem Bland 
annat togs frågan upp 1936 i två temanummer av "Byggmästaren", organ 
för Svenska arkitektföreningen28

. I artikel efter artikel framfördes krav på 
åtgärder för att trygga stadsbefolkningarnas möjligheter till friluftsliv, i 
synnerhet i tätorternas närmaste omgivningar. I samband med detta 

24 För en mera utförlig beskrivning av Naturskyddsföreningens interna konflikter 
på 1920-talet, se Haraldsson 1978 och Martin Kylhammar 1990. 

25 Kylhammar 1990, s. 106. 
26 Inom hembygdsrörelsen fanns vid tidpunkten liknande tankegångar, vilket 

belysts av Thomas Hillmo (1991). 
27 Kylhammar 1990, s. 104-124. 
28 Byggmästaren 1936, nr 19 och 20. 
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påtalades bland annat behovet av "regionplanering för friluftsområden"29 

och "planhushållning med naturen"30
• Genomgående förespråkades socialt 

naturskydd och fysisk planering som medel och metod för att tillfreds
ställa den urbana befolkningens ständigt ökande behov av frilufts
områden. I planarbetet skulle sådana områden ha en central plats, menade 
man31. 

Liksom författarna till friluftsmotionerna vid 1936 års riksdag, 
menade flera av artikelförfattarna i Byggmästaren att friluftslivet fyllde 
en mycket viktig funktion som motvikt till det moderna industri
samhällets ihopträngdhet och stress. Längst i detta avseende gick kanske 
Nils Horney när han i sin artikel "Planhushållning med naturen" hävdade 
att "friluftsliv i skilda former har blivit ett utslag av självbevarelsedrift 
hos människor". Han påstod vidare att: 

"För en generation, som växer upp vid värmeledningar och elektriskt ljus, som 
andas bensinångor och dövas av Metropolis tusen mekaniska tungor, har tältliv 
och det fria kringströvandet i vad som ännu finns kvar av relativt orörd natur 
i storstädernas omgivningar blivit ett medel inte bara att träna kroppen utan 
också att lappa ihop trasiga nerver"32

• 

På den politiska arenan begärde inte författarna till friluftsmotionerna att 
1936 års riksdag direkt skulle ta ställning till förslagen. Båda motionerna 
utmynnade istället i hemställan att riksdagen hos Kungl. Maj :t skulle 
anhålla om utredning och förslag rörande inrättandet av särskilda 
områden för att underlätta och trygga allmänhetens möjligheter till 
friluftsliv och rekreation33

• 

I riksdagen behandlades Allan Anderssons och Ruth Gustafssons 
motion av andra kammarens tillfälliga utskott, som inhämtade utlåtanden 
från Domänstyrelsen och Socialstyrelsen. Dessutom gavs Svenska stads
förbundet, Svenska landskommuners förbund, Svenska turistföreningen 
och Svenska naturskyddsföreningen tillfälle att yttra sig. Samtliga 
instanser delade i princip motionens uppfattning. Dock framfördes en del 

'29 Erik Friberger 1936. 
30 Nils Horney 1936. 
31 Byggmästaren 1936, nr 19 och 20. 
32 Horney 1936. Redaktionen för Byggmästaren intog en något mera skämtsam 

hållning när den i inledningen till temanumren hävdade att "de ständigt ökade 
kraven på arbetsintensiteten för väl med sig bland annat behov av en effektivare 
rekreation bättre än exempelvis det gamla enkla högröstade punsch- eller 
öldrickandet" (Byggmästaren 1936, nr 19). 

33 Motion FK nr 294/1936; motion AK nr 165/1936. 
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kritiska punkter, framför allt rörande ekonomiska konsekvenser av 
eventuella markköp för ändamålet34

• Landskommunernas förbund menade 
att frågan helst borde betraktas som en angelägenhet för hälsovården och 
att det därför i första hand var kommunernas sak att ordna frilufts
områden. Det man här stödde sig på var den bestämmelse i 1919 års 
hälsostadga som ålade städer och landskommuner att anordna friluftsbad 
åt sina invånare "där så kan ske"35

• Ur denna synvinkel var det alltså inte 
fråga om något kompensationstänk:ande i det moderna industrisamhället 
eller social rättvisa, utan en ren hälsovårdsåtgärd. Utskottet anförde i sitt 
utlåtande att det biträdde motionens syfte men tillade att frågan inte 
enbart rörde städernas invånare, utan i lika hög grad landsbygds
befolkningen som också hade behov av vila och rekreation efter arbetet. 
Dessutom borde kraven på friluftsfolkets uppträdande höjas för att 
motverka nedskräpning och förödelse i naturen. Utskottet föreslog dock 
bifall till motionen36

. 

I riksdagens båda kamrar väckte motionen ingen opposition. Det är 
uppenbart att frågan om områden för allmänhetens friluftsliv var väl 
förankrad i riksdagen vid 1930-talets mitt. I andra kammaren ville dock 
en bondeförbundare från Hallands län, A P Pettersson i Dahl, och 
folkpartisten E L Åqvist från Örebro, att större hänsyn skulle tas till den 
jordägande landsbygdsbefolkningen som "drabbades" av friluftsfolket, 
utan att för den skull gå emot själva syftet med motionen. Pettersson i 
Dahl anförde bland annat att: 

"Det innebär allenast att lantbefolkningen tillförsäkras litet större möjlighet än 
den nu har att kunna klara sig undan, om jag så får säga, vissa lösa element, 
som mången gång komma ut på landet och där förstöra såväl trevnaden som 
söndagwilan för befolkningen på avsides belägna orter"37

• 

Vad det sålunda egentligen handlade om var den eviga motsättningen 
mellan stad och landsbygd, eller mellan baddjävlar och bondlurkar, om 
man så vill. Riksdagen beslutade i enlighet med motionens hemställan, 
det vill säga att hos regeringen begära att en utredning skulle tillsättas. 
Denna begäran skedde i maj 193638

• 

34 FK:s 1 :a tillflilliga utskotts utlåtande nr 14, AK:s 2:a tillfälliga utskotts 
utlåtande nr 10/1936. 

35 SFS 1919:566. Denna stadga gällde ända fram till 1960. 
36 AK:s 2:a tillfälliga utskott, utlåtande nr 10/1936. 
37 Protokoll AK nr 30: 106d/1936. 
38 Protokoll AK nr 30:108; protokoll FK nr 33:16; Riksdagens skrivelse nr 

246/1936. 
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Fredrik Ströms motion i första kammaren behandlades av jordbruks
utskottet, som inhämtade yttranden från Domänstyrelsen och Vetenskaps
akademien. Båda dessa institutioner tillstyrkte motionen. Vetenskaps
akademien framhöll dock att en framtida utredning måste beakta 
naturskyddets intressen. Bakom detta låg en potentiell konflikt: frilufts
livets olika fonner mot det vetenskapliga naturskyddet. Akademien 
hävdade nämligen att det var uteslutet att i högre grad utnyttja national
parker och fridlysta naturskyddsområden för friluftsverksamhet. Eftersom 
de svenska nationalparkerna hade tillkommit för att bevara orörda 
naturområden till eftervärlden och främst var att betrakta som områden 
för vetenskaplig forskning, kunde de inte utsättas för "massinvasion av 
vandrande och tältande stadsbor". Stadsborna fick nöja sig med mindre 
exklusiva områden, hävdade Vetenskapsakademien39. 

Jordbruksutskottet anförde i sitt utlåtande att eftersom det förslag om 
utredning som begärdes i motionen redan hade antagits av riksdagen i 
och med att Allan Anderssons och Ruth Gustafssons motion i andra 
kammaren vunnit gehör, borde Fredrik Ströms motion lämnas utan 
åtgärd. Riksdagen beslutade också i enlighet med detta utan debatt"0

• 

På hösten 1936 anbefallde regeringen Medicinalstyrelsen att yttra sig 
med anledning av riksdagens begäran. Medicinalstyrelsen, som ansåg att 
friluftsliv var en viktig hälsofaktor, ställde sig mycket positiv till att 
underlätta och befästa tätortsbefolkningens möjligheter tjll friluftsliv och 
rekreation utanför städerna. I samband med detta hävdades att man 
utomlands sedan länge behandlade frågan ur hälsovårdsperspektiv och 
fyra länder nämndes särskilt som föredömen: England, Tyskland, USA 
och Ryssland. Den kommande utredningen borde undersöka och beakta 
vad man gjort i dessa länder, menade Medicinalstyrelsen. Vidare 
framfördes för första gången åsikten att det förmodligen inte skulle vara 
tillräckligt med kommunala och statliga friluftsområden för att tillfreds
ställa det ständigt ökande behovet. Medicinalstyrelsen ansåg att det 
dessutom krävdes någon form av fysisk översiktsplanering, inte enbart för 
städernas direkta omgivningar, utan för stora områden långt utanför 
tätorterna. I planeringen skulle olika markområdens användning anges, till 
friluftslivets fromma f'ar man förmoda även om detta inte preciserades 
närmare. Medicinalstyrelsen ansåg också att den kommande utredningen 
borde ägna särskild uppmärksamhet åt "frågan om friluftsmänniskornas 

39 Jordbruksutskottets utlåtande nr 85/ 1936. För en mera djupgående analys av 
Vetenskapsakademiens roll i det tidiga svenska naturskyddet, se Hillmo och 
Lohm 1990. 

40 Protokoll FK nr 44:46; AK nr 46:54/1936. 
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uppförande, deras uppfostran och kontrollen av dem"41
• Det ligger nära 

till hands att tolka denna uppmaning som uttryck för en önskan att 
inordna friluftslivet i samtidens folkhemspolitik"2

• Helt klart är att 
Medicinalstyrelsen hade tagit det sociala naturskyddet till sitt hjärta: 

"Utredningen bör även taga sikte på naturskyddsfrågoma i egentlig bemärkelse, 
det vill säga vikten för märtniskan att hava tillgång till åtminstone smärre 
områden av verkligt orörd natur av olika karaktär samt bästa sättet att 
tillmötesgå detta behov"43

. 

Vid 1937 års riksdag väcktes två likalydande motioner om expropriation 
av markområden för friluftsverksamhet, i första kammaren av 
K Pettersson i Göteborg och S Larsson i Ulriksdal och i andra kammaren 
av Å Holmbäck i Uppsala, samtliga folkpartister. I motionerna föreslogs 
vissa förändringar i 1917 års expropriationslag för att underlätta 
skapandet av kommunala friluftsbad och andra friluftsområden. Skälet till 
lagändringsförslaget var, enligt motionärerna, att behovet av allmänt 
tillgängliga badstränder skulle komma att öka under en lång tid framöver. 
Därför var det viktigt att kommunernas markinköp underlättades, bland 
annat genom expropriation, så att de kunde möta behovet44

• Det var 
således inte enbart socialdemokrater som drev friluftsfrågan. Riksdagen 
beslutade emellertid att lämna över frågan till den utredning som beslutats 
om året innan45

• 

3.2 Den första fritidsutredningen 

Utredningen tillsattes den 18 juni 1937 med uppgift att "verkställa 
utredning och avgiva förslag rörande underlättande och tryggande av 
möjligheterna för den icke jordägande befolkningen att idka friluftsliv 
m.m.". De utsedda sakkunniga antog namnet "Fritidsutredningen"46

• De 
sakkunniga var knappast slumpmässigt valda. Bland dessa återfanns 
riksdagsledamoten Ruth Gustafsson (s), kvinnan bakom den motion som 

41 Riksarkivet: Konunittearkiv, korrun. nr 1505, vol 3. 
42 Se till exempel Yvonne Hirdman 1990, angående 1930-talets folkhemspolitik 

och politiseringen av områden som tidigare inte tillhörde politikens sfär. 
43 Riksarkivet: Konunittearkiv, komm. nr 1505, vol 3. 
44 Motion FK nr 17/1937; motion AK nr 5611937. 
45 Riksdagens skrivelse nr 65/1937. 
46 sou 1940:12. 
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initierat hela utredningen. Här fanns också Lars-Gunnar Romell, botanist 
och markforskare och bland annat ledamot av Naturskyddsföreningens 
styrelse sedan 1935. Han var en varm anhängare av det sociala natur
skyddet och genom honom kunde föreningen och dess ordförande Sten 
Selander hoppas på stort inflytande över utredningens inriktning och 
arbete47

• Romell hade under åren 1928-34 varit verksam vid Comell 
University i delstaten New York i USA Där hade han imponerats och 
inspirerats av det amerikanska sättet att hantera frilufts- och 
naturskyddsfrågorna. Liksom Fredrik Ström, författaren till en av frilufts
motionerna 1936, förespråkade Romell inrättande av friluftsområden och 
naturreservat enligt amerikansk förebild. Dessa qmråden skulle inte enbart 
vara till för ett tatal specialister och vetenskapsmän, utan för hela folket. 
Arealmässigt var emellertid det amerikanska exemplet oefterhärmligt, 
ansåg Romell. Bland annat förutspådde han att: 

"Stockholmarna kunna aldrig hoppas att i framtiden få samma möjligheter att 
njuta av natur som folket i jättestaden New York"48

• 

En annan aktiv förespråkare för de nya naturskyddsideerna, den tidigare 
nämnde Nils Horney, ingick också i utredningens ledning. Vidare 
tillhörde föreståndaren för SJ:s resebyrå Axel Ekstam och sekreteraren i 
Kungl. järnvägsstyrelsen Carl Nordenson de sakkunniga, båda med 
uppgift att svara för de allmänna kommunikationernas roll i 
sammanhanget. Nordenson var också känd som framstående 
idrottsorganisatör, framför allt inom skidsporten, och bland andra uppdrag 
satt han i Skidfrämjandets styrelse sedan 1895. Bland de sakkunniga 
fanns ytterligare en kvinna, sekreteraren i Svenska landsbygdens 
kvinnoförbund, Gärda Svensson. Hennes uppgift var förmodligen :främst 
att bevaka den del av utredningen som rörde semester åt husmödrar49

• Till 
ordförande utsågs landshövdingen i Hallands län, Hilding Kjellrnan. 
Denne hade ett förflutet i Svenska turistföreningen, där han varit 
styrelsesekreterare åren kring första världskriget. 

Lars-Gunnar Romell förordnades som sekreterare i Fritids
utredningen men i oktober 1938 avgick han från befattningen och efter
träddes av hovrättsrådet Gunnar Carlesjö. Den sistnämnde gjorde för 

47 Se Lars-Gunnar Romell 1936(a) och Kylhammar 1990. 
48 Lars-GW10ar Romell 1936(b ). 
49 I frågan om husmorssemester kom emellertid Fri tidsutredningen aldrig fram till 

något slutbetänkande (SOU 1940: 12), trots att ett digert utredningsmaterial 
samlades in (Riksarkivet: Kommittearkiv, komm. nr 1505, vol. 10-11 ). 
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utredningens räkning en grundlig analys av allemansrättens innehåll och 
juridiska ställning5°. Denna analys kom att fastor betydelse för frilufts
frågans hantering i fortsättningen (se nedan). Utöver dessa åtta personer 
anlitades ett antal experter under arbetets gång, exempelvis länsarkitekten 
Erik Friberger som var en ivrig förespråkare för regionplanering som 
instrument för att tillgodose friluftsintresset och en av de arkitekter som 
publicerat artiklar i "Byggmästarens" temanummer 193651

• 

Utan att vara alltför djärv kan man anta att det bland de sakkunniga 
generellt fanns en stark positiv känsla för det sociala naturskyddet och 
dess syfte. Att arbeta fram förslag till åtgärder för att underlätta allmän
hetens möjligheter "att idka friluftsliv mm." måste ha framstått som 
ytterst angeläget för de sakkunniga vid tidpunkten. Personsamman
sättningen borgade dessutom för inflytande över utredningen, inte bara 
från olika myndigheter och offentliga institutioner, utan också från i 
friluftsfrågan tunga ideella organisationer som Svenska naturskydds
föreningen, Svenska turistföreningen och Skidfrämjandet. 

I maj 1940 lade Fritidsutredningen fram sitt slutbetänkande 
"angående inrättande av fritidsreservat för städernas och de tättbebyggda 
samhällenas befolkning"52

. I betänkandet presenterades en inventering 
över områden som kunde vara lämpliga för allmänhetens friluftsliv. I 
inventeringen lades stor vikt vid möjligheterna till friluftsbad, både vid 
särskilt anordnade platser och naturliga badstränder. Man slog emellertid 
fast att: 

"Endast en förhållandevis liten del av våra stränder, framför allt vid insjöar och 
vattendrag, men även vid saltsjön, äro av naturen goda badstränder. Härtill 
kommer emellertid att vattnet vid stränderna utanför städer och samhällen i 
industribygderna ofta är starkt förorenat av kloaker och industriernas avfalls
produkter, vilket gör att man i vissa trakter kan ta bege sig milslångt från 
bebyggelsecentra för att firma för bad lämpliga vatten. Från så gott som alla 
delar av landet har därtill rapporterats, att bebyggelsen, enkannerligen 
sommarstugebebyggelsen, hotar att lägga beslag på praktiskt taget alla de bästa 
naturliga badstränderna inom räckhåll för städernas och de tättbebyggda orternas 
befolkning"53

. 

50 sov 1940:12, s. 268-283. 
51 Friberger 1936; SOU 1940: 12, s. 238-243. 
52 sou 1940:12. 
53 SOU 1940: 12, s.37. 
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Sålunda påtalades både konflikten mellan det moderna industrisamhällets 
vattenföroreningsproblem och friluftsbadandet samt problemet med den 
okontrollerade fritidshusbebyggelsen. 

* 20.00 I • 68470 ha 

* 1.001 · 20.000 ha 

* 10 1 - l.OOOha 

* 1 - IOO ha 

0 SO lOO km 
b;bl 

Figur 6. De föreslagna riksallmänningamas lokalisering i Sverige. Kommentar: 
Områden under I 00 hektar som gränsade till varandra har i kartbilden förts samman 
till större enheter. Källa: SOU 1940:12, s. 145-165. 
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Inventeringen omfattade huvudsakligen kommunalt och statligt ägda 
markområden. En typ av tänkta friluftsreservat kallades i förslaget för 
"riksallmänningar". Detta var områden som skulle kunna nyttjas för 
friluftsändamål av befolkningen i en större del av landet. De kunde 
jämföras med exempelvis "state parks" i USA, menade utredningen54

. 

Totalt i landet föreslogs 90 olika områden bli riksallmänningar, med en 
sammanlagd areal på 336 640 hektar. En del områden var relativt små, 
under l 00 hektar, och många gränsade till varandra. 

De föreslagna riksallmänningarna var med några !a undantag 
belägna i de södra och mellersta delarna av landet. Norra Sveriges brist 
på områden förklarades med att det "för närvarande knappast föreligger 
något behov av att reservera större markområden för friluftslivet /i norra 
Sverige/"55

. Lokaliseringsmönstret är knappast förvånande men samtidigt 
en klar markering av det föreslagna naturskyddets sociala dimension. Till 
skillnad från nationalparkerna, som företrädesvis hade inrättats i norra 
Sveriges fjällvärld, behövde inte riksallmänningarna förläggas dit 
eftersom landets invånare inte kunde utnyttja några sådana avlägsna 
områden för friluftsliv och rekreation. Det var istället i de befolkningstäta 
landsdelarna som behovet fanns, menade utredningen. I exempelvis 
Östergötlands län föreslogs bland annat kronoparken Omberg bli riks-
all .. . 56 manmng . 

För att få en övergripande bild av situationen när det gällde 
möjligheterna att etablera andra friluftsreservat än riksallmänningar, 
genomförde Fritidsutredningen en undersökning som omfattade 69 städer 
runt om i landet. Om vi återigen tar ÖStergötland som exempel, visade 
denna inventering att de större städerna Norrköping och Motala ägde 
mark som kunde avsättas som friluftsområden. För Norrköpings del 
gällde det relativt stora arealer emedan Motala stad hade köpt ett par 
begränsade strandområden vid Vättern, Varamobaden 1934 och 
Råssnäsudden 1936, belägna några kilometer från stadens centrum. 
Linköping, däremot, saknade helt mark som kunde avsättas till frilufts
områden, enligt inventeringen57

• 

Fritidsutredningen berörde också uppkomna konflikter mellan 
friluftsfolk och markägare, vilka främst rörde skadegörelse och ned-

54 sou 1940:12, s. 129. 
55 sou 1940:12, s. 141-142. 
56 sou 1940: 12, s. 150. 
57 sou 1940: 12, s. 46-49. 
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skräpning. Dessa konflikter uppfattades dock som små och som ganska 
enkelt avhjälpta med upplysning i skolan och massmedia58

• 

Utredningen studerade även friluftslivets markfråga i andra länder, 
närmare bestämt i Danmark, Norge, England, Tyskland och USA. 
Förutom i Norge, där förhållandena och problemen som var förknippade 
med frågan påminde om dem i Sverige, var emellertid förutsättningarna 
för allmänhetens friluftsliv i dessa länder något annorlunda, slog 
utredningen fast. Men man påpekade samtidigt att det i Danmark, 
Tyskland, England och USA fanns bestämmelser som syftade till att 
bevara och öka allmänhetens möjligheter till friluftsliv. När det gällde att 
skapa särskilda områden för friluftsliv framfördes inte helt oväntat USA 
som föredöme, där man på både federal och delstatlig nivå hade avsatt 
stora arealer för ändamålet. En viktig skillnad jämfört med Sverige var 
dock privatbilismens stora betydelse i det amerikanska friluftslivet. Den 
utbredda motorismen i USA gjorde det möjligt att inrätta friluftsområden 
för stadsbefolkningarna på, med svenska mått mätt, avsevärda avstånd 
från städerna59

. Huruvida Fritidsutredningen i sitt arbete påverkades och 
inspirerades av friluftsförhållandena i de undersökta länderna är svårt att 
avgöra. Det finns inte någonstans i utredningen någon direkt hänvisning 
till andra länder i samband med konkreta förslag. Däremot slogs fast att 
friluftslivet och dess behov av markområden hade utvecklats och ökat på 
samma sätt i Sverige som i de flesta andra industriländer under 1920- och 
1930-talen. Faktorer som arbetets mekanisering och specialisering, ökad 
fritid, höjda inkomster och förbättrade kommunikationer framfördes som 
förklaringar till förändringenliO. 

Fritidsutredningen ansåg att Sverige hade synnerligen goda förut
sättningar för friluftsliv, inte minst med tanke på landets långa kust. På 
grund av en allt livligare markexploatering hotades dock detta: 

"I samma riktning verkar i ännu högre grad den speciella fonn av bebyggelse, 
som i vårt land ratt en osedvanligt stor utbredning och som med ett samman
fattande namn kan kallas för privat fritidsbebyggelse. Uppförandet av sonunar
stugor och sportstugor har tagit en ännu för ett tiotal år sedan oanad 
utveckling"61 • 

58 sou 1940:12, s. 55-64. 
59 sou 1940: 12, s. 64-77. 
60 sou 1940:12, s. 77-78. 
61 sou 1940: 12, s. 79. 
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Att den allmänna välfärdsutvecklingen gav en allt större del av 
befolkningen ekonomiskamöjligheter att köpa sommarstuga var i och för 
sig glädjande ansåg man, men "Av lätt insedda skäl kan dock frilufts
livets markfråga för den stora allmänheten icke lösas på denna väg . .Den 
privata fritidsbebyggelsen har i själva verket tenderat till att bli ett 
avsevärt hinder för allmänhetens friluftsliv"62

, och detta gällde i synnerhet 
som sommarstugorna gärna förlades till sjö- och havsstränder. Fritids
utredningen ansåg i samband med detta att den gällande lagstiftningen 
inte var tillräcklig för att styra utvecklingen på ett tillfredsställande sätt. 
Man förutspådde dessutom att fritidsbebyggelsen skulle öka kraftigt i 
omfattning efter kriget, liksom den fasta bostadsbebyggelsen i tätorterna, 
och att det därför var "nödvändigt att, medan tid ännu är, reservera till
räckligt stora och för ändamålet lämpliga markområden för att åt den 
stora massan av städernas och de tättbebyggda samhällenas befolkning 
trygga tillfredsställande möjligheter att idka friluftsliv"63

. Okontrollerad 
fritidshusbebyggelse betraktades alltså av utredningen som ett mycket 
allvarligt problem, vilket borde stävjas så snart som möjligt. 

I enlighet med friluftsmotionerna vid 1936 års riksdag föreslog 
Fri tidsutredningen att särskilda fri tidsreservat eller friluftsområden skulle 
inrättas för allmänhetens friluftsliv. Framför allt två motiv framfördes: 
dels den nämnda bebyggelseutvecklingen som hotade lämpliga frilufts
områden, dels friluftslivets ökande förslitning på vissa utsatta områden. 
Man ville alltså även skydda särskilt utsatta markägare mot skadegörelse, 
nedskräpning och busliv genom att kanalisera stadsbefolkningens 
friluftsliv till för ändamålet speciellt avsatta områden. Sådana områden 
kunde vara av skiftande karaktär och storlek, från små områden för mera 
intensivt utnyttjande, såsom tätortsnära badplatser och campingplatser, till 
mycket stora reservat, typ nationalparker. I det sistnämnda fallet skulle 
man ta hänsyn till "landskapsskyddet, närmare bestämt ett socialt 
landskapsskydd, som avser att i görligaste mån bevara den ursprungliga 
natur- och landskapsbilden inom större sammanhängande områden. Vi 
behöva med andra ord även stora fritidsreservat, som skola utgöra ett 
slags national parker, där naturen skyddas icke för forskningsändamål utan 
för den stora allmänhetens skull"64

. Förslagets sociala syfte framhävdes 
således kraftfullt. 

Slutligen påtalades att inte bara tätortsbefolkningen var i behov av 
särskilda friluftsområden. Även landsortens invånare hotades, i synnerhet 

62 sou 1940: 12, s. 79. 
63 sou 1940:12, s. 79. 
64 sou 1940:12, s. 87-88. 
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när det gällde möjligheterna till friluftsbad vid orörda stränder, av fritids
bebyggelsen och industriernas vattenföroreningar, hävdade utredningen65

• 

Som tidigare nämnts var det huvudsakligen statligt och kommunalt 
ägd mark som skulle tas i anspråk enligt förslaget, men Fritids
utredningen presenterade också möjliga kompletterande åtgärder rörande 
privatägda områden. De viktigaste var införandet av en ny lag angående 
servitut för bildande av fritidsområden och vissa ändringar i 
expropriationslagen. Dessa sistnämnda ändringar innebar emellertid inga 
egentliga utvidgningar av expropriationslagen, utan syftade snarare till att 
ge den en klarare formulering i de stycken som gällde friluftslivets 
behov. Man ville inte gå lika långt som motionärerna vid 1937 års 
riksdag66• Syftet med förslaget till speciell servitutslag var däremot att 
underlätta användningen av privatägd mark för allmänna friluftsändamål. 
Servitutsavtal skulle enligt lagförslaget slutas mellan stat eller kommun 
och enskild markägare, vilket för markägaren skulle innebära skyldighet 
att inte utnyttja sin mark på ett sådant sätt att friluftslivet försvårades 
eller förhindrades, till exempel genom bebyggelse. Dessutom skulle 
allmänheten :fa färdas över och uppehålla sig på området utan 
inskränkningar. I gengäld skulle markägaren :fa ekonomisk ersättning, 
antingen genom ett engångsbelopp eller årligen återkommande 
betalningar. Denna inskränkning i äganderätten skulle dock vara frivillig. 
Myndigheterna skulle alltså inte kunna tvinga markägare att gå med på 
servitutsavtal, utan istället vara beroende av deras vilja eller ovilja67

. 

3.3 Allemamrätten 

Till skillnad från friluftsmotionerna vid 1936 års riksdag påtalade Fritids
utredningen i sitt betänkande den svenska allemansrätten och dess mycket 
stora betydelse för friluftslivets möjligheter och utveckling68

• Som tidigare 
nämnts hade Medicinal styrelsen redan 1936 påpekat för regeringen att det 
inte skulle räcka med offentliga friluftsallmänningar för att tillgodose det 
ständigt ökande behovet av områden för rörligt friluftsliv och rekreation. 
Uppenbarligen delade de sakkunniga i Fritidsutredningen denna 
uppfattning. I utredningen föreslogs visserligen inrättande av ett antal 

65 sou 1940:12, s. 90. 
66 sov 1940:12, s. 217-237. 
67 sov 1940:12, s. 8-10. 
68 sou 1940: 12, s. 80-86. 
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friluftsallmänningar nmt om i landet, men då huvudsakligen på 
markområden som redan var i statlig eller kommunal ägo. För att lösa 
friluftsproblemet den vägen skulle man bli tvungen att köpa in också 
privatägd mark i stor skala och detta skulle medföra mycket stora 
kostnader för samhället. En sådan åtgärd var naturligtvis inte realistisk 
vid tidpunkten och i denna kontext fördes allemansrätten fram som en 
alternativ lösning. Den så kallade "alle mans rätt" utreddes inom Fritids
utredningen och :framställdes som en mycket viktig gnmd för allmän
hetens möjligheter till friluftsliv69

. 

Allemansrätten var före 1930-talet benämningen på en rad sedväajor 
som sedan medeltiden reglerat sådana praktiska ting som exempelvis 
rätten att under resa färdas över och tillfälligtvis uppehålla sig på annans 
mark. På gnmd av långa avstånd och dåliga kommunikationer i ett glest 
befolkat land var det nödvändigt att ibland stanna till på annans mark och 
göra upp eld, plocka bär etcetera . .Dessutom innebar det gamla bonde
samhällets organisation att byarnas utägor ofta ägdes och nyttjades 
gemensamt av invånarna för bete, uttag av ved, virke och andra natur
produkter70. Genom att "damma av" denna gamla sedvanerätt, omtolka 
och anpassa den till det moderna industrisamhällets frilufts- och 
rekreationsaktiviteter på 1930-talet gjordes stora områden tillgängliga för 
allmänheten utan några egentliga kostnader för stat och kommuner. Den 
moderna allemansrätten gjorde det möjligt att vandra, idrotta, sola och 
bada, plocka svamp och bär etcetera på privatägd mark oavsett 
markägarens vilja, dock under vissa villkor. Som tidigare nämnts var det 
till exempel inte helt klart om tältning kunde anses tillhöra sedvanerätten. 
De privata markägarna hade små möjligheter att motverka den nya 
allemansrätten och dess snabba accepterande i början av 1940-talet. Den 
fördes fram som en urgammal, för Sverige unik, allmän rättighet i en tid 
som präglades av stark nationalism och behov av nationell samling. Det 
var därför svårt att kritisera allemansrätten av historiska och 
nationalistiska skäl. Det viktigaste skälet var dock att allemansrätten inte 
utmanade några starka privat- eller samhällsekonomiska intressen. Den 
ledde exempelvis inte till några egentliga inskränkningar i den privata 
äganderätten. 

I och med den moderna allemansrättens allmänna accepterande i 
början av 1940-talet hade förslaget om inrättande av särskilda frilufts
allmänningar i praktiken spelat ut sin roll. 

69 sou 1940:12, s. 268-283. 
70 Se till exempel Mats Hellspong och Orvar Löfgren 1984, s. 59. 
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3.4 Det stora hotet - sommaistugebebyggelsen 

På vissa håll i landet hotades dock allmänhetens möjligheter till friluftsliv 
och rekreation trots allemansrätten. Längs attraktiva stränder konkurrerade 
andra intressen, främst sommarstugebebyggelse, med det rörliga frilufts
livet, det vill säga sol och bad. Redan på 1930-talet uppmärksammades 
detta som ett akut problem i delar av Stockholms skärgård71

• 

Fritidsutredningen hade redan 1938, alltså två år före slut
betänkandet, lämnat ett delbetänkande kallat "Förslag angående reglering 
av strandbebyggelsen mm"72

. Den okontrollerade bebyggelsen i 
attraktiva lägen längs landets stränder, främst i form av fritidshus, ansågs 
av utredningen vara ett mycket allvarligt hot mot allmänhetens 
möjligheter till friluftsbad och annat friluftsliv. Hotet var till och med så 
stort och akut att en speciell lagstiftning krävdes för att motverka det. 

Anledningen till detta drastiska åtgärdsförslag var, enligt Fritids
utredningen, att stränderna intog en särställning bland de områden som 
var mest populära för friluftsliv och rekreation: 

"våra stränder böra betraktas såsom en för hela folket betydelsefull nationell 
tillgång, vars bevarande i ursprungligt skick av såväl sociala som andra skäl bör 
eftersträvas"73

• 

De sociala skälen underströks således. Andra skäl till lagstiftningen var 
naturskydd och bevarande av estetiska naturvärden, men dessa hade inte 
alls samma betydelse som de sociala i sarnmanhanget74

• Dessutom ansåg 
utredningen att gällande lagstiftning, till exempel 1931 års byggnads
stadga och stadsplanelagen från samma år, var otillräcklig när det gällde 
att förhindra" olämplig" strandbebyggelse75

• Konkret innebar lagförslaget, 
som kallades strandlagen, ett generellt byggnadsförbud inom så kallat 
strandområde, vilket av utredningen definierades som mark- och 
vattenområden inom en 500-meterszon från strandlinjen. Detta innebar 
alltså att till strandområde räknades en zon av 500 meters bredd på båda 

71 Se exempelvis Romell 1936(a) samt GW111ar Lindman och Gunnar Påhlman 
1936. För en djupgående studie av den tidiga exploateringen för sommar
bebyggelse i Stockholms skärgård, se Ann Katrin Pihl Atmer 1987. 

72 sou 1938:45. 
73 sou 1938:45, s. 14. 
74 sou 1940:12, s. 94. 
75 sou 1938:45, s. 19-21. 
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sidor om strandlinjen76
• Bestämmelserna skulle gälla längs kusterna samt 

vid de fyra stora insjöarna Kungl. Maj:t skulle dock ha möjlighet att 
lägga även andra strandområden under lagen. Att lagen framför allt skulle 
gälla kuststränderna förklarades med deras stora betydelse för hela 
svenska folkets friluftsliv och rekreation, inte minst med tanke på den 
nya semesterlagen som trädde i kraft den 1 juli 1938. Stränderna vid 
landets insjöar var emellertid inte lika eftertraktade av semesterfirare, 
enligt Fri tidsutredningen, och behövde därför inte skyddas på samma sätt. 
Vid Vänern, Vättern, l\1älaren och Hjälmaren rådde dock ett liknande 
tryck mot strandområdena som vid kusten, detta gällde framför allt 
l\1älaren, och de skulle därför också omfattas av lagen77

• 

Undantagna från lagen skulle områden som antingen ingick i 
fastställd stadsplan, stomplan eller byggnadsplan eller godkänd avstyck
ningsplan vara Dessutom skulle länsstyrelsen under vissa speciella 
villkor kunna avsätta så kallade byggnadsområden, där byggnads
restriktionerna inte skulle gälla Dessa områden fick emellertid inte 
överstiga 1 000 kvadratmeter. Från det generella byggnadsförbudet 
undantogs byggnader som behövdes inom försvaret, jordbruket, 
skogsbruket, fisket och de allmänna kommunikationerna 

I lagförslaget ingick dessutom förbud mot stängsel som förhindrade 
eller försvårade allmänhetens möjligheter att röra sig inom strandområde. 
Även förbud mot reklamskyltar och nedskräpning fanns med i förslaget. 
Vid brott mot lagen skulle dagsböter eller fasta bötesbelopp tillämpas. 
Ersättning skulle inte utgå till markägare som genom strandlagen fick 
minskade möjligheter att utnyttja sin egendom78

• 

Det är uppenbart att lagförslaget starkt prioriterade det rörliga 
friluftslivet framför främst fritidsbebyggelse, men även i förhållande till 
bostadsbyggande och industrietableringar. Det bör emellertid påpekas att 
man inte tänkte sig att tillämpa 500-meterszonen i strikt mening. Längs 
vissa kuststräckor kunde man tänka sig en betydligt smalare skyddszon. 
Detta motiverades med den svenska kustens olika karaktär. Olika 
kustområden behövde olika starkt skydd, ansåg utredningen79

• Lika 
uppenbart var det redan påtalade sociala motivets dominerande roll för 
lagförslaget. Lagen skulle sålunda trygga svenska folkets möjligheter till 
friluftsliv och rekreation vid de eftertraktade stränderna 

76 sou 1938:45, s. 37. 
77 sou 1938:45, s. 27-28. 
78 sou 1938:45, s. 5-8. 
79 sou 1938:45, s. 28-29, 37. 
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Varifrån kom ideema till lagförslaget? Liksom i Fritidsutredningens 
slutbetänkande 1940 fanns i delbetänkandet en redogörelse för 
motsvarande förhållanden i andra länder. Troligen inspirerades 
utredningen här av bestämmelser i :framför allt Danmark och Tyskland. 
Trots att man i Danmark saknade "allemansrätt" fanns ändå bestämmelser 
som gav allmänheten rätt att färdas till fots på strandområden som var 
fria från gräsväxt. Angående strandbebyggelse ingick regler i 1937 års 
Lov om Naturfredning, som generellt förbjöd uppförande av byggnader 
i en strandzon 100 meter från vattenlinjen eller sandstrandsgränsen. 
Liksom i det svenska lagförslaget fanns dock vissa undantag, 
huvudsakligen för försvarsanläggningar och de areella näringarnas behov. 
Fri tidsutredningen tog också fasta på att strand.markägare, som inte kunde 
utnyttja sina ägor som de ville på grund av lagen, saknade rätt till 
ersättning för detta Dock fanns möjligheter till dispens från byggnads
förbudet i den danska lagen80

• 

I Tyskland hade redan 1922 införts vissa restriktioner för strand
bebyggelse81 och Nordsjö- och östersjökustema fick generellt inte 
bebyggas inom ett avstånd av 100 meter från normalvattenlinjen. Dock 
var det främst 1935 års Reichsnaturschutzgesetz som Fritidsutredningen 
kommenterade. Denna lag var till väsentliga delar socialt motiverad. Den 
syftade bland annat till en allmän planhushållning med det tyska 
landskapet för att trygga 'även åt den fattigaste medlem av folket/ . ../ 
hans andel av tysk naturskönhet'82

• Detta gällde inte minst kusterna och 
andra strandområden och utredningens sakkunniga var märkbart 
imponerade av att det tätbefolkade Tyskland hade lyckats hålla sina 
kuster fria från "störande" bebyggelse83

. Socialt motiverade lagar och 

80 SOU 1938:45, s. 21-23; Lagar och förordningar i Danmark: Lov om natur
fredning, nr 140 - 1937. 

81 Här avses "Das Preussische Gesetz zur Erhaltung des Baumbestands und 
Erhaltung und Freigabe von Uferwegen im Interesse der Volksgesundheit vom 
29.7. 1922". Denna lag bestämde bland annat att "nach Eintragung in ein 
Verzeichnis die Gemeinde oder die Provinz berechtigt sind, vom Grundsti1cks
eigenti1mer die Freigabe der Uferwege fur den Wanderverkehr zu verlangen 
oder ihrerseits die fur den Wanderverkehr notwendigen Massnahmen zur 
Gangbannachung <ler Uferwege treffen, [samt] ein Verbot enthalten, auf der 
Wasserseite der Uferwege bauliche Anlagen - abgesehen von geringfugigen 
Bauten und Anlagen, Bootschuppen, Badehäuschen, Anlegestegen und ähnlichen 
Bauten - sowie von Hecken von mehr als 1 m Höhe zu errichten" (Riksarkivet: 
Kommittearkiv nr 1234, vol. 4). 

82 sou 1940:12, s. 74. 
83 sou 1938:45, s. 24. 
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förordningar som reglerade strandbebyggelse fanns således redan i andra 
länder. Tilläggas bör att den tyska riksnaturskyddslagens huvudsyfte var 
att skydda sällsynta djur och växter, naturminnesmärken samt särskilda 
naturskyddsområden84

• 

Fritidsutredningen hade uppenbarligen ett utbrett stöd för sitt 
strandlagsförslag hos olika myndigheter runt om i landet. Drätselkammare 
och länsarkitekter i samtliga län ansåg nämligen att det krävdes någon 
form av strandskydd eftersom den oreglerade bebyggelsen längs 
stränderna var ett allvarligt problem85

• Det bör påpekas att utredningen 
inte menade att strandlagen skulle användas som instrument för att 
upprätta särskilda friluftsreservat. Grunden skulle istället vara ett samspel 
med allemansrätten. Härigenom skulle obebyggda strandområden skyddas 
så att de i framtiden inte "minskades utöver vad som ur social synpunkt 
kunde anses tillbörligt"86• 

De tänkta konsekvenserna av 1938 års strandlagsförslag kan 
sammanfattas i fyra punkter: 

1. De ur friluftslivs- och rekreationssynpunkt mest populära strand
områdena, alltså vid kusten och de fyra stora insjöarna, skulle hållas 
tillgängliga för den icke strandägande allmänheten, vilkas möjligheter att 
utnyttja dessa områden reglerades av allemansrätten. 
2. Andra intressen, framför allt fritidshusbyggande men också bostads
byggande och industrietableringar, skulle få stå tillbaka till förmån för 
den ovannämnda gruppens intressen. Detta skulle emellertid inte gälla för 
de tidigare nämnda undantagen. 
3. Strandmarksägarnas möjligheter att utnyttja sina områden enligt egna 
önskemål skulle minska, det vill säga äganderätten skulle inskränkas, utan 
att ersättning för detta skulle utgå 
4. Natur- och skönhetsvärden vid kusten och de nämnda insjöarna skulle 
skyddas från förstörande och förfulande bebyggelse, reklamskyltar och 
dylikt. 

Fritidsutredningens förslag ledde inte till några direkta åtgärder eller 
någon ny lagstiftning, varken angående inrättande av statliga och 
kommunala friluftsreservat eller strandskydd. Andra världskriget sköt hela 
fritidsfrågan på framtiden. När det gäller önskan att förhindra olämplig 
strandbebyggelse hade problemets omfattning minskat redan innan 

84 sou 1951:40, s. 25. 
85 sou 1938:45, s. 50-66. 
86 sou 1940:12, s. 94. 
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Fritidsutredningen avgav sitt slutbetänkande. Hösten 1939 hade de 
ekonomiska följderna av kriget framkallat en kris i all byggverksamhet, 
vilket bland annat ledde till att fritidshusbyggandet avstannade. 1943 
infördes dessutom lagen om byggnadstillstånd och vid tillståndsprövning 
hade fritidshus förståeligt nog mycket låg prioritet87

• 

3.5 Nya tider - gamla problem 

Strandskyddsiden föll emellertid inte helt i glömska Omkring tio år 
senare, hösten 1949, utarbetades, som tidigare nämnts, inom justitie
departementet en i december samma år dagtecknad promemoria med 
förslag till lag om tillfälligt byggnadsförbud inom vissa strandområden88

. 

I promemorian hänvisades direkt till Fritidsutredningens åsikt att det stora 
rekreationsbehovet inte enbart kunde tillgodoses genom att staten och 
kommunerna köpte in och reserverade vissa områden dit allmänhetens 
fritidsaktiviteter skulle koncentreras. Få fritidshus byggdes under 
krigsåren och under andra hälften av 1940-talet, framför allt på grund av 
de gällande byggnadsrestriktionema Emellertid förväntade sig 
promemorians författare att dessa restriktioner snart skulle komma att 
upphävas eller mildras och detta förmodades släppa lös ett intensivare 
och mera omfattande fritidshusbyggande än någonsin tidigare. Därför var 
det viktigt att dessförinnan införa regler för strandbebyggelse. Annars var 
risken överhängande att stora strandområden som ännu var tillgängliga 
för allmänheten snabbt skulle bebyggas. Lösningen på problemet var en 
särskild lagstiftning, enligt promemorian. 

Nu fanns det visserligen redan lagstiftning som i viss mån reglerade 
bland annat strandbebyggelse, främst 194 7 års byggnads lag och 
byggnadsstadga. Det skydd dessa bestämmelser gav strandområdena var 
dock huvudsakligen mot tätbebyggelse. Några regler mot "olämplig 
glesbebyggelse" fanns inte. Dock stadgades i byggnadslagens 86:e 
paragraf, som gällde för tätorter, och 122:a paragraf, som gällde landet 
i övrigt, att områden som inte ingick i stadsplan eller byggnadsplan och 
som utmärktes av naturskönhet, sällsynta växter eller andra särskilda 
naturförhållanden kunde skyddas mot bebyggelse. En hel del stränder 
kunde naturligtvis räknas till dessa områden, men bakom paragraferna 

87 SOU 1952:50, s. 1160; SFS 1943:444. 
88 Innehållet i denna promemoria finns utförligt beskrivet och kommenterat i 

regeringens proposition om provisorisk strandlag 1950 (proposition 223/1950). 

79 



Strandskyddets historia 

stod naturskyddsambitioner främst "för naturens skull" och inte sociala 
motiv som i Fritidsutredningens strandlagsförslag. Dessutom påstods i 
promemorian att länsstyrelserna sällan vägrade ge tillstånd till ett begärt 
byggnadsprojekt eftersom länsstyrelserna var skyldiga att se till att 
markägaren inte drabbades menligt av ett byggnadsförbud. Enligt 
promemorian var således den gällande lagstiftningen otillräcklig. 

Allemansrätten, grundstenen för en strandskyddslagstiftning, var 
enligt promemorian vid den här tidpunkten så allmänt vedertagen, även 
om den ännu inte hade reglerats i civilrättslig mening, att man inte 
behövde vänta med en lag angående strandbebyggelse till dess allemans
rättens innebörd blivit utredd i detalj. 

Varför föreslogs då en lag om tillfälligt byggnadsförbud, ett 
provisorium? Enligt promemorian förelåg, som tidigare nämnts, en 
uppenbar risk för en explosionsartad utveckling i fritidshusbyggandet 
inom en snar framtid. Samtidigt krävde permanent lagstiftning en 
sedvanligt omfattande utredning och justitieminister Zetterberg hade 
också för avsikt att tillsätta en sådan så snart som möjligt. Dock var det 
nödvändigt att skydda strandområdena med en provisorisk lag under tiden 
denna utredning arbetade. Ambitionen var att ett färdigt strandlagsförslag 
skulle kunna framläggas för 1952 års riksdag och därför föreslogs att den 
provisoriska lagen skulle gälla till den 31 december 1952. 

Arbetsgruppen bakom promemorian diskuterade det provisoriska 
lagförslaget utifrån två olika perspektiv. I det ena tänkte man sig att alla 
strandområden skulle omfattas av byggnadsförbud, alltså ett generellt 
strandskydd, där länsstyrelserna bemyndigades ge dispens under vissa 
villkor. I det andra fallet skulle endast vissa strandområden, som 
länsstyrelserna fastställde, omfattas av lagen. Här är det intressant att 
jämföra med Fritidsutredningens förslag från 1938 som ju var av generell 
karaktär, även om det "bara" omfattade kusten och de fyra stora 
insjöarna. I promemorian förespråkades emellertid det andra alternativet 
eftersom man ansåg att en generell lag skulle medföra onödig byråkrati 
och onödiga kostnader för byggnadssökande och myndigheter. Detta 
menade man berodde på att alla strandområden inte var utsatta för ett 
fritids- och bebyggelsetryck eller ens var lämpliga för friluftsliv och 
rekreation. Följdaktligen behövde inte heller alla stränder skyddas med 
en speciell Jag. 

När det gällde storleken på strandskyddade områden skulle skydds
zonen vara högst 300 meter bred från vattenlinjen räknat. Fritids
utredningens föreslagna 500 meter skulle medföra ett onödigt stort 
ingrepp till men för markägarna, ansåg promemoriaförfattama. I övrigt 
påminde promemorians lagförslag mycket om Fritidsutredningens drygt 
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tio år gamla förslag. Detta gällde exempelvis undantagen och straff
bestämmelserna samt avsaknaden av ersättningsbestämmelser. 

I regeringens proposition angående lag om tillfälligt byggnadsförbud 
inom vissa strandområden vid 1950 års riksdag tog man fasta på 
promemorians samtliga förslag i frågan och på den argumentation som 
där :framfördes89

• En mängd remissinstanser på central, regional och lokal 
nivå yttrade sig om förslaget i propositionen. De allra flesta tillstyrkte 
eller ställde sig i huvudsak positiva till lagförslaget. Avstyrkande 
yttranden avgavs emellertid av länsarkitekten och länsstyrelsen i 
Jönköpings län, överlantmätarna i sju län, Riksförbundet landsbygdens 
folk, Sveriges fastighetsägareförbund och Sveriges lantbruksförbund. 

Tillstyrkte förslaget 
Lantmäteristyrelsen 
Byggnadsstyrelsen 
Fastighetsbildningssakkunniga 
(en ledamot var skiljaktig och 
avstyrkte förslaget) 
överståthållarämbetet 
Länsstyrelserna i 20 län 
Flertalet överlantmätare 
Samtliga länsarkitekter utom en 
Ägodelningsdomama i östra och 
Medelsta samt Villands domsagor 
Svenska landskommuners förbund 
(tre av styrelsens ledamöter var 
skiljaktiga och avstyrkte förslaget) 
LO 
Svenska byggnadsarbetareförbundet 
Sveriges lantmätareförening 
Samfundet för hembygdsvård 

Avstyrkte förslaget 
överlantmätarna i sju län 
Riksförbundet landsbygdens folk 
Sveriges fastighetsägareförbund 
Sveriges lantbruksförbund 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Länsarkitekten i Jönköpings län 

Figur 7. Remissinstanserna i regeringens proposition angående lag om tillfälligt 
byggnadsförbud inom vissa strandområden (proposition 223/1950), fördelade på 
tillstyrkande och avstyrkande instanser. 

Som skäl till avstyrkande framfördes främst att lagförslaget saknade 
bestämmelser om ersättning till markägare som fick sin äganderätt 
inskränkt av lagen. Ett annat skäl var att man ansåg att redan befintlig 
lagstiftning var i stort sett tillräcklig för att lösa problemet med 

89 Proposition 223/1950. 
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strandbebyggelse. Det man här tänkte på var 86:e och 122:a paragraferna 
i byggnadslagen. I detta sammanhang är det intressant att konstatera att 
länsstyrelsen i Gotlands län infört ett generellt strandskydd för hela 
Gotlandskusten redan 1948, med stöd av just 122:a paragrafen i 
byggnadslagen. Den gotländska kusten i sin helhet ansågs nämligen 
omfatta sådana naturskönhetsvärden att paragrafen var tillämpbar. 

I en del remissyttranden påpekades att en strandlag borde formuleras 
på ett sådant sätt att fritidshusbebyggelse inte hindrades i onödan. Man 
eftersökte en lämplig balans i konkurrensen mellan rörligt friluftsliv och 
sommarstugetillvaro. Det underströks att den sistnämnda verksamheten 
numera var minst lika viktig ur social synvinkel eftersom fritidshus
intresset under senare år hade blivit särskilt stort bland landets arbetare
familjer, som inte hade råd att åka på långa resor under semestern eller 
bo på dyra hotell och pensionat. I dessa remissyttranden sade man därför 
nej till exempelvis ett generellt byggnadsförbud för alla strandområden 
eftersom det skulle kunna "skada ömtåliga sociala intressen", det vill säga 
arbetarefamiljemas möjligheter till sommarstugesemester. Länsstyrelsen 
i Kopparbergs län hävdade dessutom att konkurrensen mellan det rörliga 
friluftslivet och fritidshusbyggandet var generationsbetingad, där den 
förstnämnda företeelsen framför allt lockade ungdomar medan 
barnfamiljer och äldre föredrog att tillbringa sin fritid i egen stuga 
Justitieministern Zetterberg påpekade med anledning av dessa 
remissyttranden att meningen med förslaget inte var att stoppa fritids
bebyggelsen. Endast särskilt värdefulla strandområden skulle skyddas 
genom att bebyggelsen tvingades upp en bit från själva stranden9(). 

Det uttalade huvudsyftet med förslaget till provisorisk strandlag var 
ju dock att tillförsäkra allmänheten platser för bad och annat friluftsliv 
längs landets stränder. Detta innebar en tydlig prioritering av 
allmänhetens friluftsintresse framför andra intressen. Omsatt i praktisk 
handling skulle lagen verka som ett strikt byggnadsförbud, till förmån för 
allmänhetens möjligheter till friluftsliv vid stränderna men naturligvis på 
bekostnad av de enskilda markägarnas dispositionsmöjligheter över sina 
ägor och olika bebyggelseintressen. I riksdagsdebatten i december 1950 
kom högljudd kritik mot dessa effekter från framför allt bondeförbundet 
och högerpartiet, vars företrädare bland annat talade om "socialistiska 
strävanden", "socialisering av stränderna" och "strandrövarlagen". Folk-

90 Proposition 223/1950. 
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partiet stödde däremot i princip strandskyddslagen91
• Den provisoriska 

strandlagen antogs av riksdagen, trots den framförda kritiken, och trädde 
i kraft den 19 december 195092

• 

Genom riksdagens beslut den 6 december 1950 omsattes den sociala 
naturskyddstanken för första gången i praktisk lagstiftning. Den 
moderniserade allemansrätten måste naturligtvis betraktas som det främsta 
uttrycket för det sociala naturskyddet men strandskyddet blev genom 
riksdagsbeslutet den främsta juridiska manifestationen för detsamma. 

3.6 Den pennanenta strandlagen 

Den utredning som under den provisoriska lagens begränsade livstid 
skulle ta fram förslag till permanent strandskyddslagstiftning tillsattes den 
14 juli 1950. De utsedda sakkunniga, som antog namnet Strand
utredningen, överlämnade sitt slutbetänkande den 9 oktober 195193

• I 
detta framfördes ett förslag till "Lag om förbud mot bebyggelse m. m. 
inom vissa strandområden", alltså en permanent strandlag. Förslagets 
innehåll överensstämde i huvudsak med den provisoriska strandlagens 
bestämmelser. Den stora skillnaden var det nya förslagets regler om 
ersättning till markägare som påverkades negativt i ekonomiskt hänseende 
av strandlagen94

. 

De inskränkningar i den privata äganderätten som lagen skulle 
innebära motiverades ideologiskt av Strandutredningen. Den hävdade att 
äganderätten inte kan vara oinskränkt i ett modernt samhälle, på grund 
av att hänsyn måste tas till viktiga allmänna intressen, "det allmännas 
eller allmänhetens bästa". Man påpekade också att det redan fanns ett 
antal förordningar som innebar begränsningar i jordäganderätten, till 
exempel den tidigare nämnda byggnadstillståndslagen från 1943 och 
byggnadslagen från 194?95

. Även allemansrätten innebar inskränkningar 
i jordäganderätten, enligt Strandutredningen, som gärna såg att allemans
rätten reglerades och fastställdes i lag. Denna sedvanerätt ansågs 

91 Protokoll AK nr 32:103d/1950. En mera utförlig redogörelse för de olika 
ståndpunkterna och argumenten i strandskyddsbebatten vid 1950 års riksdag ges 
i kapitel 4. 

92 SFS 1950:639. 
93 sou 1951:40. 
94 SOU 1951 :40, s. 6-9. Dessa ersättningsregler hade ju justitieminister Zetterberg 

utlovat vid den provisoriska lagens tillkomst. 
95 sou 1951:40, s. 28-36. 
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nämligen i vissa stycken vara oklar, till exempel angående camping. 
Allemansrättens diffusa juridiska ställning var dock inget problem när det 
gällde att skapa en permanent strandlag, menade utredningen96

• 

I 

L__::::::::::~~~~~-o.'.:::::::=:::::100~ 
Figur 8. Förenklad karta över strandområden för vilka byggnadsförbud meddelades, 
fram till 15/9 1951, i enlighet med den provisoriska strandlagen. Källa: SOU 1951 :40, 
bil. 3. 

96 sou 1951:40, s. 38-42. 
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Från länsstyrelserna begärde Strandutredningen in uppgifter om dels den 
befintliga strandbebyggelsen inom en 300-meterszon från vattenlinjen, 
dels i vilken utsträckning den provisoriska strandlagen tillämpats. 
Resultatet redovisades i kartform. När det gällde förbudsförordnanden 
enligt den provisoriska lagen hade uppgifter inkommit från alla län utom 
Gotlands, Jönköpings och Norrbottens län den 15 september 1951. 
Länsstyrelserna i de två sistnämnda länen lät meddela att man fortfarande 
förberedde införandet av byggnadsförbudsområden. Dittills hade man 
således inte använt den provisoriska strandlagen. Länsstyrelsen i Gotlands 
län ansåg att den provisoriska lagen inte behövdes på Gotland. Där hade 
man ju redan 1948 infört ett generellt strandskydd med hjälp av 122 
paragraf en i byggnadslagen97

• 

Totalt omfattades cirka 10 120 kilometer stränder av den 
provisoriska lagens bestämmelser, varav 3 770 kilometer enbart i 
Göteborgs och Bohus län98

• Bredden på de skyddade strandområdena 
varierade mellan länen, från i medeltal 72 meter i Jämtlands län till i 
medeltal 160 meter i Skaraborgs län. I Stockholms län tillämpades 
generellt l 00 meter och i Göteborgs och Bohus län generellt 200 meter 
vid kusten och I 00 meter vid insjöar. I ett :fåtal enskilda fall hade 
maxgränsen 300 meter utnyttjats99

. 

Det geografiska mönstret i figur 8, liksom skillnaden i generell 
skyddszonsbredd mellan Stockholms och Göteborgs och Bohus län, 
antyder att länsstyrelserna på västkusten samt södra östkusten intog en 
mera strikt hållning gentemot strandbebyggelse än länsstyrelserna i 
Stockholms och Söderrnanlands län. De förstnämnda valde en strategi där 
längre, sammanhängande strandsträckor skyddades. I exempelvis 
Stockholms skärgård och Mälardalen skyddades istället begränsade, 
kortare strandsträckor, visserligen i stort antal. Genom dessa val i början 
av 1950-talet av olika strategier för strandskyddets tillämpning, 
grundlades en tradition av olika synsätt på strandskyddet mellan väst- och 
östkust, eller snarare mellan Göteborgs och Bohuslän och Stockholms 
län. Denna traditionella skillnad kan fortfarande spåras i den praktiska 
tillämpningen av dagens strandskyddsbestämmelser och senare års 
diskussion om strandskyddets utformning (se kapitel 5). 

Strandutredningen ansåg att annan gällande lagstiftning än den 
provisoriska strandlagen hade begränsade möjligheter att reglera 

97 sou 1951:40, s. 50. 
98 Totalsummans fördelning 6 021 kilometer kuststränder, 3 847 kilometer insjö

stränder samt 252 kilometer stränder vid vattendrag (SOU 1951:40, s. 149). 
'YJ sou 1951 :40, s. 52. 
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bebyggelse vid stränderna och anslöt därmed till uppfattningen om den 
stora nödvändigheten av en särskild strandlag som framförts vid 1950 års 
riksdag100

• Utredningen påpekade emellertid också att det samtidigt pågick 
ett omfattande arbete med omfonnning av naturskyddslagstiftningen, där 
den så kallade Naturskyddsutredningen framlagt ett betänkande i 
december 1950 med förslag till ny naturskyddslag101

• Naturskydds
utredningen ville med sitt förslag "tillgodose behovet av naturskydd ur 
såväl kulturell som social synpunkt" 10

2
• I samband med det sociala 

perspektivet framhävdes naturens stora betydelse för allmänhetens 
friluftsliv och rekreation. Liksom i strandlagen eftersträvades således ett 
socialt naturskydd, bland annat. Detta var naturligtvis ett dilemma för 
Strandutredningen som väl insåg att strandområden, lämpliga för bad och 
annat :friluftsliv, lätt kunde inordnas i en sådan lagstiftning. Men eftersom 
förslaget till naturskyddslag ännu inte hade slutbehandlats i riksdagen när 
Strandutredningen avlämnade sitt betänkande, förordade man ändå en 
särskild strandlagstiftning. Utredningen slog dock fast att det rent 
lagtekniskt inte skulle medföra några större problem att inarbeta 
strandskyddsbestämmelsema i en eventuell naturskyddslag. Även i 
byggnadslagen skulle det vara relativt enkelt att väva in strandskyddet, 
om så önskades, enligt Strandutredningen103

. 

Strandutredningens lagförslag :framfördes planenligt vid 1952 års 
riksdag i regeringens strandlagsproposition104

• Nu blev uppslutningen 
kring den permanenta strandlagen mycket stor. Dels tyckte sig bonde
förbundet ha fått gehör för de kritiska anmärkningar som partiet hade 
framfört två år tidigare mot den provisoriska lagen, dels var 
bondeförbundet nu med i den koalitionsregering som lade fram 
strandlagsförslaget. Högerpartiet var dock fortfarande kritiskt mot 
strandskyddslagstiftningen 105

. 

Den permanenta strandlagen trädde i kraft den 1 januari 1953106 och 
verkade fram till och med den 31 december 1964, varefter den blev en 

100sou 1951 :40, s. 64-66. 
101SOU 1951 :5. Detta förslag ledde fram till 1952 års naturskyddslag som trädde 

i kraft den 1 januari 1953. 
102sou 1951:40, s. 63. 
103sou 1951:40, s. 66, 11. 
Hl4Proposition 187/1952. 
105Motioner AK nr 611 och 632-634/1952; FK nr 465 och 495-497/1952; 

protokoll AK nr 22/1952; FK nr 21/1952. 
106sFS 1952:382. 
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del av den nya naturvårdslagen107
• Hur fungerade då lagen under den 

tolvåriga självständigheten? Enligt den så kallade 1960 års Naturvårds
utredning omfattades vid årsskiftet 1961/62 drygt 13 700 kilometer 
stränder av strandlagens bestämmelser, således en total ökning med cirka 
3 500 kilometer sedan 1951 och den provisoriska strandlagen. Vid kusten 
hade berörda länsstyrelser tillsammans lagt drygt 7 000 kilometer stränder 
under lagen, vilket jämfört med 1951 var en ökning med omkring 1 000 
kilometer. I Göteborgs och Bohus län hade dock de skyddade 
kuststrändernas kilometerantal minskat med cirka 900 kilometer under 
motsvarande period (minskning med 26%)! Den största ökningen stod 
Kalmar län för: från 915 kilometer strandlängd vid havet 1951 till 2 750 
kilometer 1961/62. I Gotlands län vidhölls uppfattningen från 1948 och 
därför saknades fortfarande strandlagsförordnanden helt och hållet. 
Norrbottens län däremot hade lagt 41 kilometer stränder vid kusten och 
30 kilometer stränder vid insjöar och vattendrag under lagen. Enligt 
Naturvårdsutredningen var medelbredden för landets sammantagna 
strandskyddsområden 158 meter på land. När det gällde vattenområden 
visade det sig att det rådde olika uppfattningar i olika delar av landet om 
huruvida vattenarealer skulle ingå i strandlagsornrådena eller inte. 
Omkring en tredjedel av länsstyrelserna ansåg att de inte skulle det och 
ungefär lika många hävdade motsatsen. övriga hade med vattenområden 
i vissa fall men inte i alla Detta kan tyckas märkligt med tanke på 
formuleringen i strandlagens första paragraf: "Förordnande/ .. ./skall avse 
land- och vattenområde inom det avstånd från strandlinjen som prövas 
erforderligt med hänsyn till omständigheterna i varje särskilt fall, dock 
högst 300 meter från nämnda linje vid normalt medel vattenstånd". Men 
tydligen var tolkningen av denna passus inte helt solklar på 1950-talet 
eller i början av 1960-talet108

• 

Vid inrättandet av strandskyddsområden enligt strandlagen använde 
länsstyrelserna huvudsakligen två olika metoder. Enligt den ena lades 
längre kuststräckor eller hela insjöar under lagens skyddsbestämmelser, 
alltså större sammanhängande områden, utan att dessa undersöktes 
närmare i förväg. Detta förfaringssätt gav strandlagen en närmast generell 
karaktär. Meningen var dock att områdena skulle justeras i efterhand med 
hjälp av översiktsplanering. Naturvårdsutredningen konstaterade 1962 att 
de flesta länsstyrelser emellertid inte hade lyckats med detta, främst på 
grund av brist på resurser. Enligt den andra metoden prövades varje 

w7SFS 1964:822. 
wssou 1962:36, s. 124-125. 
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enskilt fall noga i förhållande till strandlagens bestämmelser. Ofta gjordes 
detaljstudier på plats. Detta tillvägagångssätt ledde till att begränsade 
punktområden, vilka bedömdes som särskilt värdefulla, skyddades. Den 
"generella metoden" användes företrädesvis i de län där tillgången på 
obebyggda stränder var begränsad och där trycket därför var stort, det vill 
säga främst i de befolkningstäta delarna av landet. I mera glest befolkade 
regioner, med god tillgång på orörda stränder, var punktområdena 
vanligare109

• 

Enligt Naturvårdsutredningen ansåg samtliga länsstyrelser att 
strandlagens formuleringar och riktlinjer var bra på det hela taget. Men 
samtidigt påtalades behovet av en översyn av lagens möjligheter att 
skydda stränderna, särskilt med tanke på fritidsbebyggelsens allt snabbare 
expansion' 10

• I detta sammanhang framförde länsstyrelsen i Göteborgs och 
Bohuslän, i en skrivelse den 25 juli 1961, åsikten att inte bara ett ökande 
sommarstuge- och turisttryck, utan också en allt snabbare industri
expansion hotade strandområden som ursprungligen avsatts för frilufts
och rekreationsändamål. I Stenungsundsområdet var industrilokaliseringen 
i full gång och man väntade sig att efterfrågan på industrimark allmänt 
skulle öka längs kusten söder om Uddevalla. Det gällde därför att försöka 
reglera markanvändningen på ett sådant sätt att de olika intressena kunde 
samsas om utrymmet längs Bohuskusten utan att konflikter uppstod 111

• 

Detta var ett tidstypiskt krav på övergripande fysisk planering som skulle 
möjliggöra en intressezonering av kusten. Därigenom förmodades 
konflikter mellan olika nyttjandeintressen kunna förebyggas. Den typ av 
markanvändningskonflikter på västkusten som påtalades av länsstyrelsen 
i Göteborg blev också en huvudanledning till att den Fysiska 
riksplaneringen introducerades 1966112

• 

Naturvårds utredningen undersökte också hur och i vilken omfattning 
ersättningsbestämrnelsema hade tillämpats. Det visade sig att utbetal
ningar till markägare, som inte fick bebygga sin mark som de ville på 
grund av strandlagen, hade skett i endast fyra län, från det att lagen 
trädde i kraft och fram till mars 1962. Totalt hade 108 561 kronor 60 öre 
utbetalats, vilket betraktades som en obetydlig summa jämförd med de 
belopp som man räknade med när strandlagen antogs 113

• Merparten av 

109sou 1962:36, s. 126-127. 
110sou 1962:36, s. 126-127. 
111sou 1962:36, s. 128-129. 
112Forsberg, 1992, s. 40-46; SOU 1979:54, s. 13. 
113Enbart för budgetåret 1953/54 hade 800 000 kronor anvisats för ersättningar 

enligt strandlagen (SOU 1962:36, s. 412). 
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pengarna, cirka 93 900 kronor, hade tillfallit markägare i Stockholms län 
under perioden 1958-1962. Återstoden hade till större delen utbetalats i 
Hallands län. 

Varför hade då ersättningsbestämmelsema inte använts i större 
utsträckning? Framför allt berodde det på att länsstyrelserna oftast hade 
beviljat sökt byggnadsdispens. Genom att göra undantag i strandskyddet, 
när så begärdes, slapp man alltså betala ersättning. Dessutom trodde 
Naturvårdsutredningen att markägarna i allmänhet antingen var dåligt 
informerade om reglerna eller accepterade strandregleringen utan att still la 
krav på ersättning. Det fanns nämligen flera fall där markägare vägrats 
dispens men ändå inte sökt ersättning enligt lagen114

• 

Sammanfattningsvis kan sägas att 1952 års strandlag (och 1950 års 
provisoriska lag) och länsstyrelsernas två olika tillvägagångssätt vid 
tillämpningen av densamma samt dispensförfarandet ledde till att de 
svenska stränderna delades in i tre olika kategorier: 

1. Strandområden som inte omfattades av lagen överhuvudtaget (dels 
stränder som aldrig förordnades till skyddsområden av länsstyrelserna, 
dels stränder som enligt undantagsbestämmelserna inte skyddades av 
strandlagen). 
2. Strandområden som omfattades av lagen men där länsstyrelserna var 
relativt frikostiga med dispenser (gav tillstånd till viss bebyggelse). 
3. Strandområden som omfattades av lagen och där länsstyrelserna var 
restriktiva med dispenser. 

3. 7 Ganumlt vin i nya läglar - stnmdskyddet i 
natmvårdslagen 

Man kan fråga sig varför 1960 års Naturvårdsutredning sysselsatte sig 
med strandskyddsfrågan. Det ingick nämligen inte i de ursprungliga 
direktiven från oktober 1960, vilka huvudsakligen gällde utredning 
angående naturskyddslagstiftningen. Men i juni 1961 fick Naturvårds
utredningen också i uppdrag att göra en översyn av strandlagen115• Detta 
berodde på att 1961 års riksdag beslutat att i skrivelse till regeringen 
begära att strandlagens verkningar under de tio år den varit i funktion 

114sou 1962:36, s. 130-131. 
115SOU 1962:36, s. 33. 
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skulle undersökas. Eventuellt skulle också en översyn av lagens 
bestämmelser genomföras om undersölmingsresultaten påkallade detta116

• 

Riksdagsbeslutet hade i sin tur sitt ursprung i två likalydande 
motioner som väcktes vid 1961 års riksdag.5 vårsession. Bakom dessa, en 
i vardera kammaren, stod gemensamt företrädare för högerpartiet, 
folkpartiet, centerpartiet och socialdemokraterna. Motionärerna hävdade 
att strandlagens undantagsbestämmelser allvarligt hämmade dess skydds
funktion. Detta gällde både regeln om att lagen inte ägde kraft i områden 
som omfattades av fastställd stadsplan eller byggnadsplan och att 
bebyggelse för jord- och skogsbrukets, fiskets, försvarets och den 
allmänna samfärdselns behov inte krävde länsstyrelsens tillstånd. 
Allvarligast, enligt motionärerna, var den sistnämnda företeelsen, det vill 
säga utbyggnaden av det allmänna vägnätet, som skedde i allt snabbare 
takt. Vägar kunde nämligen, om de drogs fram i strandområden, antingen 
ta hela strandpartier i anspråk eller skära av stränderna från ovanliggande 
områden. Utan att föreslå några konkreta förändringar i lagtexten 
hemställde motionärerna om att en översyn av strandlagen skulle 
genomföras, med syfte att förbättra skyddet för landets stränder117

• En 
skärpning av strandlagen efterlystes således. 

Motionerna behandlades av tredje lagutskottet, som inhämtade 
utlåtanden från ett antal remissinstanser: Byggnadsstyrelsen, Väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsen, länsstyrelserna i Stockholms, Blekinge och 
Hallands län samt Svenska naturskyddsföreningen. Av dessa var det 
endast Naturskyddsföreningen som helt tillstyrkte motionärernas 
hemställan. övriga remissinstanser ansåg att en översyn egentligen inte 
var nödvändig. Till exempel Byggnadsstyrelsen menade att strandlagen 
dittills hade fungerat effektivt och tillfredsställande och att de brister som 
påtalades i motionerna snarare var en konsekvens av att motionärerna inte 
kunde tolka Jagen på ett riktigt sätt. Dock föreslog länsstyrelsen i 
Stockholms län att strandlagen skulle kompletteras med ett förbud mot 
bryggor och länsstyrelsen i Hallands län ansåg att lagen borde gälla i en 
bredare zon än 300 meter, förslagsvis i en zon upp till 600 meter. 
Samtidigt påpekades från flera håll att den allmänna välfärdsutvecklingen, 
med ökande bilism, mera fritid och bättre ekonomiska förhållanden som 
följd, ledde till att trycket mot stränderna från fritidsbebyggelse hela tiden 
ökade samtidigt som alltfler människor sökte sig till stränderna för bad 
och annat rörligt friluftsliv 118

• Problemet var alltså i grunden detsamma 

116Protokoll FK nr 15:85/1961; AK nr 15:156/1961. 
117Motioner AK nr 433/1961 ; FK nr 37211961. 
1183:e lagutskottet, nr 20/1961. 
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som på 1930-talet när det först påtalades, men storleksordningen var nu 
en helt annan. 

Kraven på strandlagens förmåga att lösa problem och konflikter i 
samband med denna allt starkare konkurrens om strandområdena ökade 
därför hela tiden. Tredje lagutskottet delade denna uppfattning och ansåg 
att en undersökning om hur lagen motsvarade de ökande kraven därför 
var välbehövlig. Däremot ville utskottet inte hålla med motionärerna om 
att utbyggnaden av de allmänna vägarna var något stort hot mot 
strandområdena Genom väglagstiftningen beaktades bland annat strand
skyddet vid vägplaneringen, menade man. Lagutskottet föreslog att 
strandlagsundersökningen skulle genomföras inom ramen för 1960 års 
Naturvårdsutredning, vilket också riksdagen meddelade i sin skrivelse till 
regeringen119

• Regeringen hörsammade, som tidigare påpekats, detta. 
Vad ansåg då Naturvårdsutredningen om strandlagen? Utredningen 

utgick i sin översyn från att strandlagen skulle vara en del av den nya 
naturvårdslagen. Att det inte skulle innebära några större problem att 
lägga samman strandlagen med naturskyddslagen hade ju redan Strand
utredningen påpekat 1951 120

• Naturvårdsutredningen hävdade att strand
lagens bestämmelser i stort sett var tillfredsställande. Den allmänna 
skärpning av strandregleringen som på vissa håll ansågs nödvändig, till 
exempel i de två motionerna vid 1961 års riksdag, skulle kunna genom
föras utan att lagtexten formulerades om i någon större utsträckning. Det 
var istället en fråga om tillämpning av redan existerande bestämmelser, 
ansåg utredningen, naturligtvis kopplad till organisatoriska och 
ekonomiska resurser. Utredningen ville därför främja användningen av 
strandskyddet genom att föreslå förstärkta resurser när det gällde just 
organisation och ekonomi 121

• 

Den förstnämnda företeelsen skulle byggas upp i tre steg. På central 
nivå skulle en ny statlig myndighet inrättas, kallad Statens naturvårds
närnnd. Regionalt skulle det organisatoriska ansvaret ligga kvar på 
länsstyrelserna och lokalt skulle kommunerna ha ett visst inflytande. 
Huvudansvaret skulle emellertid ligga kvar hos länsstyrelserna 122

• När det 
gällde de ekonomiska resurserna föreslog utredningen att 800 000 kronor 
per år skulle anslås för ersättningar till markägare som vägrades 

1193:e lagutskottet, nr 20/1961. 
120sou 1962:36, s. 21 I. 
121sou 1962:36, s. 212. 
122sou I 962:36, s. 439. 
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byggnadstillstånd enligt strandskyddsreglema eller bestämmelserna till 
skydd för landskapsbilden123

• 

Strandskyddets och allemansrättens avgörande ömsesidiga beroende 
påtalades också av utredningen. Man nöjde sig dock med konstaterandet 
att allemansrätten var grundförutsättningen för strandskyddsbehovet och 
att strandskyddslagstiftningen aldrig kunde utöka allmänhetens 
möjligheter att utnyttja strandområden, utöver det som allemansrätten 
redan medgav. Strandskyddets uppgift var istället att förhindra att 
allemansrätten inskränktes längs stränderna. Gamla välkända åsikter 
således. Strandskyddets och allemansrättens inbördes förhållande ville 
utredningen inte ändra på eftersom det ansågs vara en grundläggande och 
ändamålsenlig princip124

• 

Sammanfattningsvis kan sägas att 1960 års Naturvårdsutredning 
vävde in strandlagsbestämmelsema i sitt förslag till ny naturvårdslag, 
tillsammans med naturskyddslagen och delar av byggnadslagen, utan att 
göra några egentliga ändringar i strandskyddets innebörd. Krav från olika 
länsstyrelser, till exempel om att bryggor skulle omfattas av strand
skyddslagstiftningen eller att skyddszonens bredd skulle utökas, beaktades 
inte av utredningen125

• 

I enlighet med Naturvårdsutredningens förslag blev strandskydds
lagstiftningen en del av den nya naturvårdslagen 1964, utan att reglerna 
ändrades i egentlig mening. Den enda nyheten av någon betydelse var att 
renskötseln skrevs in bland de verksamheter vars anläggningar inte skulle 
omfattas av strandskyddets bebyggelseförbud126

• Krav på detta hade 
framförts från samiskt håll, närmare bestämt från Samernas riksförbund 
som var en av remissinstanserna till regeringens naturvårdslags
proposition. Eftersom andra areella näringar, det vill säga jordbruk, 
skogsbruk och fiske, ända sedan 1950 åtnjutit undantag för "erforderliga 
byggnader" var det naturligtvis svårt att säga nej till samernas begäran127

• 

123Skyddet för landskapsbilden reglerades genom 86 och 122 §§ i byggnadslagen, 
vilka också skulle ingå i den nya naturvårdslagen (SOU 1962:36, s. 412). 

124sou 1962:36, s. 213. 
125sou 1962:36, s. 211, 226-221. 
126Den nya naturvårdslagen (SFS 1964:822) trädde ikraft 1 januari 1965. 
127Proposition 148/1964, s. 57-59. I själva verket innebar denna komplettering en 

viss försvagning av strandskyddet, även om den var knuten till en del av landet 
där bebyggelsetrycket mot stränderna inte var särskilt omfattande, för att inte 
säga obefintligt. 
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3.8 Fnln selektivt till generellt stnmdskydd 

Den nya naturvårdslagen trädde i kraft den 1 januari 1965. Fram till den 
l januari 1994 ändrades eller kompletterades lagen inte mindre än 30 
gånger, således drygt en gång per år i genomsnitt. Vid fem av dessa 
tilJfällen påverkades strandskyddsbestämmelserna direkt. De viktigaste 
förändringarna genomfördes 1972 och 1974. Det förstnämnda året 
ändrades paragraf 28 i lagen, så att ersättningsreglerna som var kopplade 
till strandskyddsbestämmelserna togs bort helt och hållet. Markägare som 
inte fick disponera sina ägor som de ville på grund av strandskyddet 
kunde alltså fortsättningsvis inte få någon ersättning för detta128

• Den 
mest omvälvande förändringen skedde emellertid 1974, då strandskydds
lagstiftningen skärptes avsevärt. Strandskyddet blev generellt. Det innebar 
att länsstyrelserna inte längre skulle besluta om skydd för vissa strand
områden. Längs alla stränder vid havet, insjöar och vattendrag i landet 
skulle nu istället strandskydd råda automatiskt. Länsstyrelserna kunde i 
samband med detta, omvänt mot tidigare ordning, besluta att strand
områden som uppenbarligen saknade betydelse för det rörliga friluftslivet 
inte skulle omfattas av det generella strandskyddet. Även skyddsz.onens 
bredd generaliserades. Den skulle fortsättningsvis omfatta land- och 
vattenområden intill 100 meter från strandlinjen, med möjlighet för läns
styrelserna att utvidga skyddet till 300 meter. Dispensmöjligheter och 
vissa undantag fanns dock med även i de nya generella strandskydds
bestämmelsema, som trädde i kraft den 1 juli 1975129

• 

Varför skärptes då strandskyddsbestämmelserna? Liksom 1938, 1949 
och 1961 var det i början av 1970-talet fritidsbebyggelsen som 
betraktades som det främsta hotet mot allmänhetens möjligheter till 
friluftsliv och rekreation, i synnerhet vid attraktiva stränder. I den så 
kallade Naturvårdskommittens betänkande 1974 slogs fast att stränderna 
var landets förnämsta tillgång för friluftslivet. Vidare hävdades att 
rekreationssektorns ökade efterfrågan i hög grad riktades mot just strand
områdena eftersom sol och bad, och friluftsliv i förbindelse därmed, var 

128SFS 1972:779. 
129SFS 1974:1025. Liksom tidigare undantogs exempelvis anläggningar som 

behövdes inom jordbruket, skogsbruket, fisket och renskötseln och som inte 
tillgodosåg bostadsändamål. Dessutom tillkom undantag för anläggningar som 
behövdes för "företag till vilka tillstånd har lämnats enligt 4 kap. Jagen 
( 1987: 12) om hushållning med naturresurser m.m., vattenlagen ( 1983 :291) eller 
miljöskyddslagen ( 1969:387)" (SFS 1991 :641 ). Detta innebar en anpassning och 
underordning av naturvårdslagen till de nämnda lagarna. 
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den mest populära av alla friluftsaktiviteter130
• Samtidigt riktades olika 

former av exploatering mot stränderna, inte minst sommarstuge
bebyggelse, vilket hade skapat konflikter som i sin tur lett till att strand
områden i ökad utsträckning "tagits i anspråk för ändamål som uteslutit 
eller försämrat allmänhetens möjligheter till tillträde och nyttjande", 
hävdade kommitten131

• 

Hade Naturvårdskommitten rätt i detta påstående? Var fritidshus
expansionen verkligen så snabb och omfattande att den utgjorde ett hot 
mot allmänhetens möjligheter till rörligt friluftsliv vid stränderna? 1970 
uppgick antalet fritidshus i Sverige till närmare 500 000132• Omkring 
hälften av dessa återfanns i kommuner med kust och där ofta i strandnära 
lägen. I exempelvis Gävleborgs län låg vid tidpunkten 60 procent av 
fritidshusbebyggelsen inom ett avstånd av 100 meter från strand och 
endast tio procent på ett avstånd av mera än 500 meter133

• Naturvårds
kommitten hävdade, med hänvisning till ett antal undersökningar i 
ärendet134

, att fritidsbebyggelsen i allmänhet hade tagit stora strand
områden i anspråk, till nackdel för rörligt friluftsliv och rekreation. Detta 
förhållande förstärktes av att sorrunarstugebebyggelsen gärna sökte sig till 
de strandområden som också var mest attraktiva för friluftslivet. Om 
denna form av exploatering av stränderna tilläts fortsätta skulle 
"väsentliga rekreations- och naturvårdsintressen" vara hotade135

• 

Med tanke på strandskyddsbestämmelsernas sociala syfte var detta 
synnerligen allvarligt, menade kommitten. Frågan var om det gällande 
strandskyddet längre klarade av att tillgodose skyddsbehovet. Natur
skyddskommitten ansåg att samtliga utredningar tydde på att så inte var 
fallet: "Det skydd som sålunda kunnat ernås har inte hindrat att strand
området genom exploatering och andra åtgärder numera på sina håll tagits 
i anspråk för andra ändamål i sådan omfattning att den angivna 
målsättningen inte kan uppehållas". En avsevärd skärpning av 
strandskyddet krävdes därför, menade kommitten136

• 

130Jordbruksdepartementet 1974, s. 185. Som exempel på populära frilufts
aktiviteter vid stränderna nämndes motion, bollspel, segling, vattenskidåkning 
och fiske. 

131Jordbruksdepartementet 1974, s. 140. 
132Jordbruksdepartementet 1974, s. 151. 
133Jordbruksdepartementet 1974, s. 156. 
134Undersökningar angående fritidsbebyggelsen var utförda av bland annat Statens 

planverk 1971 och Länsstyrelsen i Stockholms län 1972 (Jordbruks
departementet 1974, s. 159, 163). 

135 Jordbruksdepartementet 1974, s. 159-165, 176-177. 
136Jordbruksdepartementet 1974, s. 172. 
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1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 

Figur 9. Fritidshusutvecl<lingen i Sverige 1957-90. Kommentar: Antal fritidshus är 
angivet i 1000-taJ. Källa: SOU 1979:55, s. 137; Miljödepartementet 1991, s. 76137• 

I betänkandet var man noga med att påpeka att en sådan skärpning inte 
riktades mot fritidsbebyggelsen som sådan. Det handlade snarare om att 
allmänhetens möjligheter till friluftsliv och rekreation gavs prioritet 
framför andra intressen. Emellertid skulle även fritic!Shusboende och 
markägare gynnas av ett starkare strandskydd, påstod kommitten. En 
fortsatt snabb bebyggelseexploatering av attraktiva strandområden hotade 

137Det första försöket att :få en rikstäckande bild av fritidshussituationen gjordes 
1957 av de så kallade Fastighetssakkunniga (SOU 1960:4) som uppskattade 
antalet sommarstugor i landet till omkring 180 000. 1963 utfördes den första 
egentliga räkningen av fritidshus i Sverige, på uppdrag av den då pågående 
fritidsutredningen (SOU 1964:47), vilket gav resultatet 297 000 fritidshus. 
Lantmäteriet utförde tre räkningar under 1960- och 1970-talen: 1967 fanns 
420 000 fritidshus i landet, 1970 496 000 stycken och 1975 588 000 stycken. 
Med stöd av siffror från SCB uppskattade Miljödepartementet 1990 antalet 
fritidshus till omkring 650 000. Som figur 9 visar skedde en mycket snabb 
expansion av antalet fritidshus under 1960-talet och 1970-talets första hälft. 
Sammantaget tillkom omkring 300 000 fritidshus under denna 15-årsperiod. 
Under nästföljande 15-årsperiod ökade antalet fritidshus med "bara" drygt 
60 000. Gemensamt för de båda perioderna var dock att fritidsbebyggelsen 
expanderade framför allt vid kusterna, i synnerhet i storstadsregionerna, samt 
i vissa insjöområden och älvdalarna (SOU 1979:55, s. 137-141; Miljö
departementet 1991, s. 76). 
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inte bara friluftslivet, utan också fritidsboendets värden. Genom att 
skydda själva strandzonen ökade också möjligheterna till exploatering av 
områden som låg längre från stranden, till förmån för markägarna, 
menade kommitten138

• Detta var gamla välkända argument. Samma tanke
gångar fördes fram redan 1952 i regeringens proposition till en permanent 
strandlag. 

För att :fa en bild av i vilken mån naturvårdslagens strandskydds
bestärnmelser tillämpades runt om i landet, genomförde Naturvårds
kommitten en rikstäckande undersökning. Denna visade att generella 
förordnanden om strandskydd hade utfärdats för hela eller större delen av 
$.tockholms, Södennanlands, Västmanlands, östergötlands, Jönköpings, 
Alvsborgs, Gävleborgs och Västernorrlands län. För norrlandslänen i 
övrigt gällde att endast en mindre del av stränderna var skyddade. I 
återstående 13 län var mellan 50 och 75 procent av strandområdena 
skyddade, enligt undersökningen. Skyddszonens bredd på land var 
vanligtvis 100-150 meter, medan smalare zoner än 100 meter var 
ovanliga i början av 1970-talet. Naturvårdskommitten konstaterade vidare 
att de skyddade strandområdena i allt högre grad hade börjat omfatta 
även vattenarealer139

• I delar av södra och mellersta Sverige samt längs 
södra norrlandskusten hade således strandskyddet börjat anta en generell 
struktur åren kring 1970. När det gällde hanteringen av dispens
möjligheten visade en analys av länsstyrelsernas beslut att det totalt hade 
beviljats cirka 5 800 dispenser under perioden 1965-71. 371 ansökningar 
om ruspens hade avslagits under samma period. Flest dispenser, drygt 
670 stycken, hade beviljats i Gävleborgs län, alltså ett av de län som 
tillämpade strandskyddet generellt140• 

Trots den alltmer generella karaktären räckte alltså det gällande 
strandskyddet inte till, menade kommitten, och påpekade som stöd för 
denna uppfattning att uppskattningsvis 400 000 fritidshus hade tillkommit 
i sjö- och kustnära områden under den tid som strandskyddet verkat, det 
vill säga sedan 1950. Genom att omvandla naturvårdslagens 
strandskyddsbestämmelser från selektiva till generella borde den, ur det 
allmänna friluftslivets perspektiv, negativa trenden dock kunna brytas, 
menade Naturvårdskommitten141

. 

Ett strängare, generellt strandskydd för att värna lagstiftningens 
sociala syfte förespråkades alltså och i överensstämmelse därmed 

138Jordbruksdepartementet 1974, s. 177. 
139Jordbruksdepartementet 1974, s. 145. 
140Jordbruksdepartementet 1974, s. 146-147. 
141Jordbruksdepartementet 1974, s. 189-195. 
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underströks prioriteringen av allmänhetens friluftsliv framför andra 
intressen. 

I regeringens proposition angående förändringar i naturvårdslagen142 

till 1974 års riksdag anammades Naturvårdskommittens förslag i princip 
oförändrat. Propositionen slog fast att en komplettering och anpassning 
till utvecklingen av naturvårdslagen var nödvändig för att komma till 
rätta med vissa brister i lagens skyddssystem. Detta gällde inte minst 
strandskyddsbestämmelsema Naturvårdskommittens förslag om generellt 
strandskydd betraktades därför i propositionen som en nödvändig och 
lämplig skärpning av lagstiftningen. 

En stor del av remissinstansema tillstyrkte förslaget om generellt 
strandskydd, men det fanns också de som var tveksamma och vissa som 
avstyrkte. 

Tillstyrkte förslaget 
Hovrätten över Skåne och 
Blekinge 
Riksrevisionsverket 
Riksantikvarieämbetet 
1.antbruksstyrelsen 
Naturvårdsverket 
1.antmäteristyrelsen 
Domänverket 
Länsstyrelserna i 17 län 
Svenska naturskyddsföreningen 
Svenska twistföreningen 
Skid- och friluftsfrämjandet 
Sveriges fritidsfiskares 
riksförbund 
LO 
TCO 

Avstyrkte förslaget 
Vägverket 
Skogsstyrelsen 
Planverket 
Länsstyrelsen i örebro län 
Industriförbundet 
Skogsarbetareförbundet 

Tveksamma.till förslaget 
Läns.5tyrelsema i Jönköpings och 
Norrbottens län 
Skogsindustriernas 
samarbetsutskott 
Svenska kommunförbundet 

Figur 10. Remissinstansema i regeringens proposition angående ändringar i 
naturvårdslagen (I 964:822) och skogsvårdslagen (1948:237) m.m. (proposition 
166/1974), fördelade på tillstyrkande, avstyrkande och tveksamma instanser. 

Huvudinvändningen från de avstyrkande remissinstanserna var att ett 
generellt skydd skulle bli alltför byråkratiskt och svårhanterligt eftersom 
"varje liten vattensamling och bäck" skulle komma att omfattas av strand
skyddet. Konsekvenserna förutspåddes bli "orimliga", bland annat för 

142Proposition 166/1974. 
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dispensförfarandet 143
• Bland de tveksamma rernissinstansema framförde 

länsstyrelsen i Norrbottens län att man redan hade ett fungerande strand
skydd för större delen av kustområdet, längs de större älvarna och vid 
särskilt attraktiva stränder_ på andra håll i länet. För de 47 000 sjöarna 
och alla vattendrag av olika storlek i Norrbottens inland var det onödigt 
med generella regler, tyckte man. Om generellt strandskydd ändå skulle 
införas förutsatte länsstyrelsen att vissa större områden skulle kunna 
undantas från skyddet144

• Här framfördes således krav på någon form av 
differentierat strandskydd, anpassat till glesbygdens speciella för
hållanden. Emellertid skulle det dröja nästan 20 år innan länsstyrelsen i 
Norrbotten fick gehör för sådana tankegångar. 

Några av de tillstyrkande rernissinstansema, framför allt Naturvårds
verket, Naturskyddsföreningen och Svenska turistföreningen, ansåg att 
strandskyddet borde ha ett vidare syfte, som inte enbart rörde den sociala 
aspekten. Strandskyddet borde verka för att skydda naturen också av 
ekologiska skäl. Detta krav avfärdades dock i propositionen med 
motiveringen att behovet av att värna allemansrätten vid stränderna var 
så påfallande starkt att det borde tillgodoses med regler som direkt och 
enbart var inriktade på detta. Naturskyddet "för naturens skull" 
tillgodosågs för övrigt genom andra bestämmelser i naturvårdslagen, 
menade regeringen145

• Även ideema om ekologiskt motiverat strandskydd 
fick bero i närmare 20 år innan de på nytt togs upp till diskussion. 

Regeringen avfärdade också de andra framförda invändningarna och 
förslaget till generella strandskyddsbestämmelser, i enlighet med 
propositionen, antogs av 1974 års riksdag. 

Som visats i figur 9 föregicks skärpningen av strandskyddet av en 
mycket omfattande fritidshusexpansion, som framför allt skedde i strand
och strandnära områden. Därvidlag måste Naturvårdskomrnittens och 
regeringens bedömningar och farhågor i början av 1970-talet angående 
det rörliga friluftslivets framtida möjligheter vid stränderna betraktas som 
rimliga. Efter 1974 mattades fritidshusbyggandet väsentligt. "Endast" 
omkring 60 000 sommarstugor tillkom mellan 1975och1990146

• I vilken 

143Proposition 166/1974, s. 48. 
144Proposition 166/1974, s. 47. 
145Proposition 166/1974, s. 96. 
146Det kan dock röra sig om nästan det dubbla, omkring 110 000 fritidshus, som 

tillkom 1975-90. Denna stora differens i antal beror på att källorna inte är 
överens om hur många fritidshus det egentligen finns idag. Enligt Miljö
departementet, som stöder sig på SCB:s uppgifter, fanns 1990 omkring 650 000 
fritidshus i Sverige (Miljödepartementet 1991, s. 76) men enligt Sveriges 
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mån detta berodde på det generella strandskyddet, i förhållande till andra 
styrande faktorer som pris- och konjunkturförändringar, eventuell 
marknadsmättnad och fritidstrender, är svårt att utröna i detalj. Sannolikt 
fick dock 1974 års ändringar av strandskyddslagstiftningen avsedd effekt 
när det gällde antalet nya sommarstugor i strandnära områden. Emellertid 
påverkades inte fritidsbebyggelsens lokaliseringsmönster i någon 
nämnvärd utsträckning av den dämpade sommarstugeexpansionen. 
Koncentrationen till kusten, särskilt i närheten av storstäderna, större 
insjöar och vattendrag förstärktes istället ytterligare under senare hälften 
av 1970-talet, hela 1980-talet och början av 1990-talet147

• 

Ideologiskt Provisoriska Strand-
ursprung. strandlagen. skyddet i 
Första strand- Pennanenta naturv&-ds-
lagsförslaget. strandlagen. lagen. 

I I I I 
1936 -38 1950 -52 1964 

Figur 11. Strandskyddets historia - en översikt. 

Det 
generella 
strand-
skyddet. 

1974 

Strandskyddets 
syfte utvidgas. 
Differentierat 
strandskydd. 

1994 

Det generella strandskyddet från 197 4 gäl Ide i princip oförändrat fram till 
1994, då det var dags för nya avgörande förändringar. Bland annat 
hörsammades då både kraven på differentiering och ekologisk motivering 
av strandskyddet148

, vilket behandlas i kapitel 5. 

3.9 Nonleumpeisk utblick 

Som tidigare påpekats kom den ursprungliga inspirationen till den 
svenska strandskyddslagstiftningen sannolikt från strandbestämmelser i 

nationalatlas fanns uppskattningsvis nära 700 000 fritidshus 1991 (Sveriges 
nationalatlas 1993, s. 72). Att fritidshusexpansionen i Sverige uppvisar ett 
tydligt bryt.år 1974/75 är dock odiskutabelt. 

147Sveriges nationalatlas 1993, s. 74-75. 
148Proposition 229/1993/94. 
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andra länder, främst Danmark och Tyskland. Införandet av strandskyddet 
i Sverige i början av 1950-talet påverkade i sin tur strandskyddsideer i 
våra grannländer. Den så kallade Strandutredningen, som utarbetade 
förslaget till den permanenta strandlagen, fick i maj 1951 en förfrågan 
från den norska "Friluftslov-komiteen av 1950" angående effekterna av 
den provisoriska strandlagen. Det påpekades att man arbetade "med 
nettopp det samme spersmål". Dels ville den norska kommitten veta i 
vilken utsträckning länsstyrelserna hade infört bestämmelserna, dels hur 
den praktiska tillämpningen gick till. I svaret till den norska kommitten 
påpekade Strandutredningen bland annat, förmodligen med en viss 
besvikelse, att lagen tillämpades ganska försiktigt. Utredningen menade 
att länsstyrelserna främst lade mindre strandområden under lagen och att 
den maximala skyddsbredden på 300 meter sällan tillämpades149

• 

Friluftslov-komiteen hade sitt ursprung i en kommitte som hade 
tillsatts redan 1938 med uppdrag att utreda möjligheterna att i lag reglera 
allmänhetens rätt att färdas och bada vid de norska stränderna. Arbetet 
hade dock avbrutits på grund av kriget och Stortinget hade först 1950 
beslutat tillsätta en ny utredning150

. I Norge hade man således börjat 
fundera på en strandlag med syfte att tillförsäkra allmänheten möjligheter 
att idka friluftsliv vid stränderna i stort sett samtidigt som i Sverige. Det 
skulle dock dröja till 1965, 15 år efter införandet av strandskydds
lagstiftningen i Sverige, innan en norsk strandlag trädde i kraft151

• Denna 
var dessutom av provisorisk karaktär och först 1972 fick Norge 
permanenta strandskyddsbestämmelser genom den så kallade Strandloven. 
Denna innebar ett generellt byggnadsförbud inom en 100 meter bred 
strandskyddszon längs havet. Regeringen hade dessutom möjlighet att 
besluta att byggnadsförbudet skulle gälla även vid vissa insjöar och 
vattendrag. Strandlovens undantags- och dispensregler påminde i mångt 
och mycket om dem som fanns i den svenska strandskydds
lagstiftningen 152. 1985 vävdes Strandlovens bestämmelser in i Plan- og 
Bygningsloven 153

• 

Trots vissa särdrag, till exempel den uttalade fokuseringen på 
kuststränderna, är det uppenbart att den norska strandskyddslagstiftningen 

149Riksarkivet: Kommittearkiv m 1234, vol. 1. 
150Riksarkivet: Kommittearkiv nr 1234, vol. 4. 
151Lagar och förordningar i Norge: Midlertidig lov om förbud mot bygging m. v. 

i strandområder ved sj0en. Rundskriv fra Kommunal- og arbeidsdepartementet, 
1965. J.nr. 1037/65. PI. 

152Lagar och förordningar i Norge: Strandloven 1972. 
153Lagar och förordningar i Norge: Plan- og Bygningsloven (1985:77). 
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i stor utsträckning influerades av det svenska strandskyddet och 
erfarenheter av dess tillämpning. Samtidigt bör understrykas att ideer om 
socialt motiverat strandskydd växte fram i Norge redan i slutet av 1930-
talet, alltså ungefär samtidigt som i Sverige. 

Även i Finland diskuterades vid samma tid frågan om socialt 
naturskydd. I mars 1938 meddelade finska myndigheter den svenska 
Fritidsutredningen bland annat att: 

"Den sociala naturskyddsfrågan är hos oss i Finland ännu ej alltför brännande, 
men det är uppenbarligen blott en tidsfråga när den blir det. Allmänhetens 
intresse för friluftsliv har i synnerhet under de allra senaste åren ökats ofantligt. 
/ .. ./ Friluftsidkarna hava erövrat skogarna i Helsingfors omnejd. Den stora 
allmänheten torde dock ej hava något att klaga över. Utflykter till lands och 
sjöss äro här tillåtna, blott markägaren därigenom ej förorsakas ekonomisk 
skada eller andra direkta olägenheter. Bärplockning och insamJing av svamp är 
tillåten även i annans skog. Då villabosättningen ökas minskas dock 
möjligheterna till friluftsliv snabbt i närheten av större städer. Sedan 
linjebiltrafiken hastigt utvecklats utsträcka friluftsidkarna redan sina färder flere 
mil utanför stadens bank och stör"154

. 

Den finska "allemansrätten" tillgodosåg således allmänhetens behov av 
friluftsliv. Några tankar på en särskild strandskyddslag nämndes inte. 
Tolv år senare ansåg de finska myndigheterna fortfarande att "den sociala 
naturskyddsfrågan ännu icke är så brännande", i ett meddelande till den 
svenska Strandutredningen. Därför fanns heller inte någon special
lagstiftning som gällde allmänhetens möjligheter att utnyttja stränderna 
för friluftsliv. Det påpekades dock att "utvecklingen torde emellertid inom 
kort leda till att även det sociala naturskyddet kräver lagstiftning" 155

• 

Bestämmelserna om strandskydd i Sverige bidrog säkerligen till att 
liknande lagstiftning diskuterades i Finland från I 950-talets början och 
framåt. Några konkreta resultat ledde detta emellertid inte till. Finland 
saknar fortfarande strandskyddsbestämmelser av den typ som finns i 
Sverige och Norge. Först 1992 antog den finska regeringen ett riks
omfattande strandskyddsprograrn, som syftar till att skydda främst 
obebyggda öar, holmar och skär från exploatering för fritidsbebyggelse. 
Programmet har dock inga rättsverkningar, vilket medfört att en del av 
de stränder som strandskyddsprogrammet omfattar redan har bebyggts156

• 

154Riksarkivet: Kommittearkiv nr 1505, vol. 1. 
155Riksarkivet: Kommittearkiv nr 1234, vol. 4. 
156Lauri Nordberg 1994(b ). 
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Trots detta strandskydds uppenbara begränsningar i geografiskt och 
juridiskt hänseende föregicks det av en infekterad debatt i den finska 
pressen. Bland annat hävdades att regeringens program för stränderna 
skulle leda till svåra ekonomiska avbräck för enskilda markägare, inte 
minst i skärgården, och upprörda skärgårdsbor ansåg det var orättvist att 
de skulle drabbas av markskyddsbestämmelser i större utsträckning än i 
andra delar av Finland. Det finska miljöministeriet beskylldes för 
"tsaristiska metoder" vid utarbetandet av programförslaget och kallades 
"strandskyddsfjäskare". Miljöministern Kaj Bärlund menade dock att 
förslaget innebar "det rrtjukaste strandpaketet i Europa" och att den 
häftiga kritiken främst berodde på informationsproblem. När människor 
väl insåg vad programmet innebar ~kulle kritiken tystna, menade han157

• 

Det svenska strandskyddet användes som slagträ i debatten av både 
motståndare och förespråkare till programmet. Å ena sidan kallades den 
svenska lagstiftningen "tvång.slag", å andra sidan :framställdes den som ett 
föredöme för Finland och som modell för ett framtida finskt strandskydd, 
nödvändigt för att på sikt bevara skärgården158

• 

Ur svenskt perspektiv framstår hetsigheten i debatten om det finska 
strandskyddsprogrammet som tämligen svårförståelig, särskilt som 
programmet endast omfattar cirka fem procent av den totala finska 
strandlinjen159

• 

Sammanfattningsvis kan angående strandskyddets framväxt i Norden 
sägas att Danmark måste betraktas som föregångslandet, vars 
strandskyddsbestämmelser från 1937 med största sannolikhet inspirerade 
1950/52 års svenska lagstiftning, som i sin tur influerade det norska 
strandskyddet, vilket trädde i kraft 1965/72. 1992 års finska 
strandskyddsprogram skiljer sig kraftigt åt på flera avgörande punkter 
från strandskyddsbestämmelsema i Danmark, Sverige och Norge och kan 
möjligen ses som ett embryo till strandskydd av skandinavisk modell. 

Det svenska strandskyddet är således ingalunda någon unik 
företeelse som vuxit fram oberoende av omvärlden. För att ytterligare 
understryka detta ska slutligen i detta kapitel ges en kort beskrivning av 
de strandskyddsbestämmelser som råder i våra nordeuropeiska grann
länder i dag. Danmarks generella strandskyddsregler från 1937 gäller i 

157Vasabladet 1990-07-07,1990-07-25; Hufvudstadsbladet 1990-07-31, 1990-08-15. 
158vasabladet 1990-07-07; Hufvudstadsbladet 1990-10-23, 1992-12-03. 
159Uppgiften om fem procent av den totala finska strandlinjen härrör frän en 

intervju med den finske miljöministern Kaj Bärlund i Hufvudstadsbladet 1990-
07-31. Nordberg (1994(b )) menar emellertid att andelen i själva verket är ännu 
mindre, endast 2,6 procent av det totala strandlinjen. 
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princip fortfarande, numera invävda i 1992 års lov om naturbeskyttelse. 
Vid insjöar och vattendrag är skyddszonens bredd bestämd till 150 
meter1ro och sedan den 1 augusti 1994 är den generella skyddszonen 
längs kusterna utvidgad från 100 meter till 300 meter161

• Undantag finns, 
främst för fasta försvarsanläggningar, harnnanläggningar och lantbruket. 
Dispens kan beviljas om särskilda skäl föreligger162

• 

I Norge råder, som nämnts, generellt strandskydd i en 100 meter 
bred zon längs den norska kusten genom bestämmelser i Plan- og 
Bygningsloven. Liksom i de danska och svenska lagstiftningarna finns en 
rad undantag, huvudsakligen för de areella näringarnas byggnadsbehov. 
Om särskilda skäl föreligger kan dispens beviljas163

• Trots det norska 
strandskyddets generella karaktär kan svårhanterliga konflikter mellan 
olika nyttjandeintressen uppstå i särskilt attraktiva kustområden. Exempel
vis uppmärksammade pressen sommaren 1992 en strandkonflikt i Rygge 
kommune vid Oslofjorden. Konfliktparterna utgjordes av en fritidsboende 
strandmarkägare, som ansåg att den omtvistade strandremsan var en del 
av hans privata tomt, och lokalt boende, vilka menade att stranden alltid 
varit allmänt tillgänglig för sol och bad. Denna lokala konflikt initierade 
en debatt om hela Oslofjordens strandnyttjande, olika intressens prioritet 
samt den norska allemansrättens ställning164

• 

Tyskland har, som tidigare nämnts, strandskyddstraditioner tillbaka 
till 1920-talets början. Dagens tyska strandskyddslagstiftning är inte riks
omfattande, utan varje delstat har sina egna regler. Följaktligen har 
exempelvis de två mest kustpräglade delstaterna, Schleswig-Holstein och 
Mecklenburg-Vorpommern, olika bredd på sina generella strandskydds
zoner längs kusterna Schleswig-Holsteins Nordsjö- och östersjökuster 
har en skyddszonsbredd på 100 meter vari generellt byggnadsförbud råder 
och Mecklenburg-Vorpommerns ÖStersjökust har en motsvarande zon 
med 200 meters bredd. I båda delstaterna är det möjligt att ta dispens 
från strandskyddet om särskilda skäl föreligger. Vanligen är dessa skäl 
kopplade till strandbundna verksamheter som hamnar, vattensport-

160Lagar och förordningar i Danmark: Lov nr 9 af 3. januar 1992 om natur
beskyttelse. 

161Lagar och förordningar i Danmark: Lov nr 439 af 1. juni 1994. Lov om 
rendring af lov om planlregning og lov om naturbeskyttelse. 

162Lagar och förordningar i Danmark: Lov nr 9 af 3. januar 1992 om natur
beskyttelse. 

1631.agar och förordningar i Norge: Plan- og Bygningsloven (1985:77); 
Milj0Verndepartementet 1987. 

164Moss Avis 1992-07-10, 07-11 , 07-13, 07-14, 07-15, 07-25. 
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anläggningar etcetera. Ett annat gemensamt drag är att reglerna både har 
sociala och ekologiska skyddsmotiv165

• 

Också den polska kusten omfattas i stor utsträckning av olika former 
av strandskydd. Omkring 70 procent av den totala kuststräckan har en 
skyddszon på upp till 100-200 meters bredd, inom vilken sträng 
restriktivitet mot nya byggnader och andra anläggningar råder. 
Skyddsbestämmelsema syftar främst till att motverka kusterosion men 
skyddar indirekt även frilufts- och naturvärden166. 

När det gäller de baltiska staterna saknar Litauen, till skillnad från 
Lettland och Estland, generella strandskyddsbestämmelser. Det skydd av 
strandområden som förekommer längs den korta litauiska kuststräckan, 
på endast 94 kilometer, regleras istället genom olika områdesbestämda 
mark- och vattenplaner. I Lettland råder däremot generellt strandskydd 
inom en 300 meter bred zon längs hela kusten, i enlighet med den 
lettiska miljöskyddslagen från 1991. Inom zonen är det till exempel 
förbjudet att uppföra byggnader eller anlägga campingplatser och andra 
turistanläggningar utanför tätbebyggda områden samt att avverka skog i 
större skala. Dispens kan dock beviljas för byggnader som behövs inom 
turismnäringen och lantbruket. De lettiska strandskyddsbestämmelserna 
syftar till att bevara landskapsbilden samt natur- och rekreationsvärden167

• 

I Estland råder sedan 1992 generellt byggnadsförbud inom en 100 
meter bred strandskyddszon längs fastlandskusten och vid de två stora 
insjöarna Peipsi och Vörtsjärve. På öarna Dagö och ÖSel uppgår 
skyddszonens bredd till 200 meter. Ut i vattnet sträcker sig strandskyddet 
200 meter i samtliga kustområden och vid de nämnda sjöarna Vid 
mindre sjöar och vattendrag omfattar skyddet generella strandzoner med 
en bredd på 25-50 meter. Det estniska strandskyddet syftar huvudsakligen 
till att bevara landskapsbilden och möjligheterna till rörligt friluftsliv 
samt att förhindra vattenföroreningar från landbaserade verksamheter. 
Vissa strandbundna anläggningar är dock untantagna från byggnads
förbudet, till exempel hamnar och fiskodlingar. 1992 års bestämmelser är 
av provisorisk art och i februari 1995 antog det estniska parlamentet ett 
förslag till permanent strandskyddslagstiftning. Lagförslaget överens-

165Lauri Nordberg 1994(a), s. 7. 
166Nordberg 1994(a), s. 9-10. 
167Nordberg 1994(a), s. 8-9. 
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stämmer i stort med de provisoriska reglerna och kommer sannolikt att 
träda i lcraft under 1995168

• 

Finland har, som tidigare nämnts, inte någon generell strandskydds
lagstiftning, utan ett strandskyddsprogram som omfattar endast en liten 
del av den finska kuststräckan. Därmed är Finland det enda land i 
Nordeur~a, förutom Litauen, som saknar strandskydd av generell 
karaktär1 

• Det finska miljöministeriet hävdade 1990 att ett realistiskt 
framtidsscenario för landets stränder innefattade byggandet av cirka 
10 000 nya fritidshus per år170

• Denna förmodade sommarstugeexpansion 
skulle i så fall kunna liknas vid den mycket snabba ökningen av antalet 
fritidshus som skedde i Sverige under 1960-talet och början av 1970-talet 
och som starkt bidrog till det skärpta, generella strandskyddets införande 
1975. Om miljöministeriets farhågor från 1990 besannas inom 
överskådlig framtid, och vissa menar att det redan i dag pågår en 
"ohämmad exploatering" av kuststränderna för fritidsbebyggelse171

, 

kommer med största sannolikhet även Finland att relativt snart införa 
strandskyddsbestärnmelser av den typ som råder i de flesta andra 
nordeuropeiska länder. Finska myndigheters påpekande 1950 om behovet 
att "inom kort" lagstifta kring det sociala naturskyddet kommer då att 
realiseras. 

1~ordberg l994(a), s. 5-6; Lagar och förordningar i Estland: Ranna ja kalda 
kaitse seadus (Kust- och strandskyddslag), antagen av det estniska parlamentet 
i februari 1995. 

169Jluruvida strandskydd råder !äng; de ryska stränderna i östersjöområdet, det 
vill säga i Finska vikens innersta del samt K.aliningradområdet, låter jag vara 
osagt. Enligt Lauri Nordberg; (1994(a)) genomgång av kust- och strand
bestämmelser i ÖStersjöområdet, är uppgifter om eventuella strandskydds
bestämmelser i Ryssland inte tillgängliga. 

17°Hufvudstadsbladet 1990-07-31. 
171Nordberg l994(b). 
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"Om vi tog bort denna förbannade strand.lag!" 1 

Gösta Bohtnan (m). 

I förra kapitlet beskrevs strandskyddets ideologiska ursprung i 1930-talets 
debatt om socialt naturskydd samt strandskyddslagstiftningens framväxt, 
implementering och utveckling från 1940-talets slut till 1970-talets mitt. 
I detta kapitel renodlas det partipolitiska spelet kring strandskyddet, från 
1950-talets början då det första strandskyddet infördes till de ändringar 
av lagstiftningen som genomfördes 1994. Kapitlet syftar till att, utifrån 
partiernas agerande i riksdagen, belysa olika ideologiskt-politiskt 
betingade synsätt på strandskyddet och dess betydelse. 

4.1 Prioriteringen av allmänhetem friluftsliv och 
kritiken fnln höger 

Såsom tidigare påpekats var det den socialdemokratiska regeringen, med 
justitieministern Z.etterberg i spetsen, som 1950 lade fram förslaget till 
den första svenska strandskyddslagstiftningen, "Lag om tillfälligt 
byggnadsförbud inom vissa strandområden", i riksdagen2

. 

Till 1950 års riksdag inlämnades några motioner som vände sig 
emot strandlagsförslaget, bland annat bondeförbundets partimotion. I 
denna hävdades att markägarna och sommarstugeintressenterna 
försummades på ett otillbörligt vis, till förmån för dem som utövade 
rörligt friluftsliv. Man vände sig också mot att lagförslaget saknade 
ersättningsbestämmelser. Det var betydligt bättre, enligt motionen, att 
kommunerna köpte in mark och upprättade allmänna friluftsområden för 

1 Förre moderatledaren Gösta Bohtnan uttryckte sin aversion mot strandskydds
lag:;tiftningen i en intervju i Expressen (1990-07-08), gjord vid Bohmans 
sommarställe på Sundskär i Stockholms skärgård. 

2 SFS 1950:639; Proposition 223/1950. 
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sina invånare3
. Denna sistnämnda åsikt framfördes kraftfullt även i en 

högermotion4
. Iden om anordnande av offentliga friluftsområden, som vid 

1936 års riksdag hade framförts av socialdemokratiska riksdagsledamöter, 
omhuldades sålunda vid 1950 års riksdag av bondeförbundare och 
högerpartister. 

I riksdagsdebatten (6/12 1950) fick lagförslaget, inte helt oväntat, 
hård kritik av just bondeförbundare och högermän. I huvudsak var det 
samma företeelser som i motionerna som angreps, framför allt bristen på 
bestämmelser om ersättning till markägarna. När det gällde lagförslagets 
prioritering av rörligt friluftsliv hävdade till exempel bondeförbundaren 
Andersson i Dunker att denna skedde på bekostnad av en markägargrupp 
som till övervägande del bestod av "fattiga småbönder och fiskare", som 
i regel varken hade lagstadgad semester eller andra fridagar. Till dessa 
befolkningsgrupper tog förslaget inte någon hänsyn. Så mycket mera 
hänsyn togs istället till stadsborna som på just semestrar och lediga 
söndagar fick tillfälle till friluftsaktiviteter av olika slag, hävdade han. 
Andersson i Dunker påstod också att fritidsboende var att föredra framför 
utövare av rörligt friluftsliv ur landsbygdsbefolkningens perspektiv, 
särskilt när det gällde "campare och friluftsfolk/ .. ./ av yngre årgångar. 
Man behöver inte ha sett så mycket av detta förrän man betackar sig för 
sällskapet". Enligt hans uppfattning hade markägare i Stockholms 
skärgård gärna fritidshusboende på sina ägor: 

"Det var hyggliga människor, som kommo igen år efter år, som höJlo snyggt 
kring sina stugor och som köpte befolkningens produkter. Dessa människor 
hade man som regel bara trevnad av. Men de tillfälliga besökarna, som redan 
nu med stöd av den blivande lagen ansågo sig ha tämligen obegränsad rätt att 
utnyttja enskilt område, de förde oljud och de grisade ned"5. 

Uppenbarligen stödde Andersson i Dunker sin kritik mot strandlags
förslaget på både den gamla motsättningen mellan stad och landsbygd 
och motsättningen mellan olika generationer. Liknande tongångar, dock 
ej med riktigt samma emfas, hade kommit från bondeförbundshåll redan 
1936 när de första friluftsmotionerna behandlades i riksdagen (se kapitel 
3). 

Även mera uttalat ideologiska inslag förekom i debatten, där 
exempel vis Andersson i Dunker ansåg att den föreslagna lagen var ett 

3 Motion AK nr 592/1950. 
4 Motion AK nr 595/1950. 
5 Protokoll AK nr 32:103dll950. 
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"ytterst betänkligt ingrepp i den enskilda äganderätten. Men det är väl ett 
övertänkt led i de socialistiska strävandena att i etapper göra ett slut på 
den enskilda äganderätten i vårt land". Han menade också att 
benämningen "strandrövarlagen", som förekom i pressen med anledning 
av strandlagsförslaget, var "rätt betecknande för vad lagen avser". 
Högerpartisten G E Birke hävdade att lagförslaget innebar "en ren 
socialisering av strändema"6 och hans partikollega R Lundqvist 
konstaterade retoriskt att "Det är uppenbarligen inte bara i kommunist
diktaturerna som den enskilda äganderätten i våra dagar kläms hårt 
mellan sköldama"7

• Inom högerpartiet fanns emellertid också personer 
som var mera försonliga. L D Cassel (h) menade att frågan inte handlade 
om några sociala motsättningar eller en kamp mellan fattiga och rika. 
Istället var det så att vissa människor föredrog att idka rörligt friluftsliv 
medan andra ville tillbringa fritiden i egen sommarstuga, oavsett 
samhällsklass. Fritidshusbyggandet höll enligt hans uppfattning på att bli 
en folkrörelse och detta var positivt: 

"det är ett svenskt nationaldrag att drömma om den egna röda stugan nere vid 
den egna stranden och en båt vid egen brygga. Det är så vi vilja ha det". 

Av denna anledning var det olämpligt med en lag som försvårade fritids
husbyggandet, enligt Cassel8• 

Från folkpartistiskt håll stöddes lagen, men med vissa förbehåll. 
Exempelvis fröken Vinge (:tp) var för en strandlag men bara om 
markägarna tillförsäkrades "skälig" ersättning, alltså på villkor att 
ersättningsfrågan löstes. Hon hävdade också att motsättningen mellan 
stads- och landsbygdsbefolkningen borde beaktas ytterligare. En stor del 
av motståndet mot lagen i Stockholms skärgård betingades av lokal
befolkningens rädsla för att skärgården genom strandlagen skulle 
förvandlas till ett semesterlandskap för dryga stockholmare, med litet 
utrymme för de traditionella näringarna och traditionellt levnadssätt, 
enligt Vinge9

. Det handlade således snarare om en vilja att bevara lokala 
kulturmönster och lokal identitet än om ett allmänt motstånd mot strand
skyddet som sådant, enligt hennes uppfattning. Andra folkpartister, till 
exempel W Svensson i Ljungskile, menade att strandlagsdebatten dock 
inte enbart gällde Stockholm med omgivningar, utan hela landet. W 

6 Protokoll AK nr 32: 103d/1950. 
7 Protokoll FK nr 32:83d/1950. 
8 Protokoll FK nr 32:83d/1950. 
9 Protokoll AK nr 32: 103d/l 950. 
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Svensson påpekade att även landsortsbefolkningen hade behov av 
stränder för sol och bad.10

• 

Justitieminister Zetterberg bemötte kritiken med tidigare nämnda 
argument och påpekade angående bristen på ersättningsbestämmelser att 
man inom justitiedepartementet försökt ta fram sådana regler för den 
provisoriska lagen, men inte hunnit på den korta tid som varit till 
förfogande. Regeringen var alltså inte principiellt emot ersättningsregler. 
Sådana fanns ju för övrigt redan i byggnad.slagen. 

Flera talare från oppositionen menade att det knappast var troligt att 
byggnadsrestriktionema skulle försvinna inom den närmaste framtiden. 
Någon explosionsartad ökning av antalet fritidshus var därför inte att 
vänta. Således var det onödigt med en provisorisk lag och frågan borde 
istället utredas på sedvanligt sätt, menade man. Riksdagen skulle då fa ta 
ställning till ett genomarbetat lagförslag istället för ett bristfälligt 
provisorium. Det var alltså inte så bråttom med strandskyddsregler, enligt 
dessa talares åsikt 11

• På kvällen den 6 december antogs lagförslaget av 
riksdagens båda kamrar, trots den kritik som framförts. 

I regeringens strandlagsproposition vid 1952 års riksdag framfördes 
planenligt Strandutredningens förslag till permanent lagstiftning. I 
propositionen hävdades att alla parter skulle tjäna på strandlagen. För 
friluftsfolket skulle den innebära ett skydd för möjligheterna att utöva 
allemansrätten längs landets stränder. För sommarstugeintressenter skulle 
en bebyggelsereglering i själva strandzonen medföra att flera stugor fick 
plats i strändernas närhet. Om istället en okontrollerad bebyggelse tilläts 
lägga beslag på de !ataliga egentliga strandtomterna skulle marken 
innanför dessa inte vara så attraktiv för sommarstugebebyggelse, eftersom 
den då skulle utestängas från vattnet. Enligt detta resonemang borde en 
strandlag gynna även de markägare som eventuellt ville sälja tomter till 
sommarstugor12

• Strandlagen skulle således inte bara motverka konflikten 
mellan det rörliga friluftslivet och sommarstugebebyggelse, utan också 
verka för att flera människor fick möjlighet att skaffa sommarstuga, 
förvisso inte med strandtomt men väl med strandnära dito, och därigenom 
även ge markägarna största möjliga ekonomiska utbyte av sina strandnära 
områden. 

10 Protokoll AK nr 32:103d/1950. 
11 Protokoll AKnr32:103d/1950; FK nr 32:83d/1950. Enligt Zetterberg hade det 

under 1950 beviljats byggnadstillstånd för omkring 2 000-2 500 sommarstugor 
och ungefär lika många skulle tillåtas byggas under 1951 (protokoll FK nr 
32: 83d/1950). 

12 Proposition 187/1952. 
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Den tidigare nämnde riksdagsmannen och lantbrukaren L D Cassel 
(h) var en av de sakkunniga i Strandutredningen. I anslutning till 
utredningens slutbetänkande avgav han ett särskilt yttrande, där han 
hävdade att inrättandet av statliga och kommunala friluftsområden samt 
1947 års byggnadslag egentligen var tillräckligt för att reglera strand
bebyggelsen och ge allmänheten möjligheter till bad och friluftsliv. Detta 
var sålunda en upprepning av välkända argument som bland andra hade 
framför:ts mot den provisoriska lagen 195013

• I propositionen framhöll 
justitieministern Zetterberg en rakt motsatt uppfattning: 

"behovet av fritidsområden utmed stränderna är större än att det kan täckas 
enbart genom statliga eller kommunala förvärv av sådana omräden"14

• 

Han hävdade också att den befintliga lagstiftningen inte var tillräcklig för 
att styra utvecklingen i önskvärd riktning. Även detta var ju välkända 
argument från 1950 års debatt. 

Zetterberg slog vidare fast att allemansrätten utgjorde grunden för 
strandlagstiftningen. Troligen för att lugna eventuell opposition 
underströk han i samband med detta att strandlagen syftade till att bevara 
allmänhetens rådande möjligheter att idka friluftsliv vid landets stränder, 
inte till att utvidga dem. Lagen skulle alltså enbart förhindra att sådana 
strandområden som sedan förut kunde utnyttjas enligt allemansrätten inte 
omvandlades på ett sådant sätt att denna rätt inskränktes eller upphörde. 
Strandlagen kunde däremot inte användas till att utöka allemansrätten i 
strandområdena. Att allemansrätten inte var lagligt reglerad tyckte 
justitieministern inte var något problem i detta sammanhang. Den var 
nämligen, enligt hans uppfattning, så allmänt erkänd vid denna tidpunkt, 
åtminstone på vissa väsentliga punkter, att sedvanan åtnjöt ett visst 
rättsligt skydd. Dessutom fanns ett indirekt stöd för allemansrätten i bland 
annat strafflagen15

• Dessa lagregler kunde tolkas motsatsvis, enligt 
Zetterberg, så att det var tillåtet att plocka med sig naturprodukter som 
inte fanns med i uppräkningen av sådant som var förbjudet att ta. 

13 sou 1951 :40, s. 146. 
14 Proposition 187/1952. 
15 SFS 1948:448. Zetterberg avsåg framför allt 24 kap. 2§: "/ .. ./Den som i skog 

eller mark olovligen tager växande träd eller gräs eller, av växande träd, ris, 
gren, näver, bark, löv, bast, ollon, nötter eller kåda eller ock vindfälle, sten, 
grus, torv eller annat sådant, som ej är berett till bruk, dömes för åverkan/ .. ./" 
och 24 kap. 4§: "Tager någon olovlig väg över tomt eller plantering eller över 
annan äga som kan skadas därav, dömes för tagande av olovlig väg till böter''. 
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Exempel på sådana icke förbudslistade alster var bär och svamp. Enligt 
detta resonemang var det också tillåtet att färdas över annans mark, om 
den inte skadades därav. Tomt eller plantering var dock alltid förbjudet 
att beträda, oavsett om skada kunde uppstå eller inte. 

Zetterberg påpekade vidare att strandlagen, vid sidan av det nämnda 
sociala huvudsyftet, också kunde utgöra ett visst naturskydd på så sätt att 
den vid tillämpning inte bara möjliggjorde bad och friluftsliv för allmän
heten, utan också förhindrade att natursköna strandområden förfulades 
genom olämplig bebyggelse. Något klart uttalat naturskyddsintresse, 
utöver det sociala naturskyddet, borde däremot inte ingå i lagtexten. Detta 
hörde hellre hemma i den planerade naturskyddslagen samt i byggnads
lagens 86:e och 122:a paragrafer, enligt Zetterberg16

• 

Det är uppenbart att justitieministern i möjligaste mån ville undvika 
kritik och opposition mot förslaget. I detta syfte påpekade han att han 
inte ville ha ett generellt strandskydd, där så gott som alla strandområden 
belades med byggnadsförbud, utan istället föredrog den lagform som 
fanns i den provisoriska lagen, alltså ett selektivt riktat skydd. Motivet 
till detta var detsamma som till den provisoriska lagens utformning, det 
vill säga en rädsla för att en generell lagstiftning skulle medföra onödig 
byråkrati och höga kostnader. Dessutom ansåg Zetterberg att ett generellt 
strandskydd skulle irritera allmänheten onödigt mycket och för övrigt 
skulle myndigheterna fa mycket svårt att kontrollera att ett generellt 
byggnadsförbud efterlevdes, menade han17

• Farhågor om byråkrati och 
krångel till följd av en generell strandskyddslagstiftning skulle komma att 
framföras igen drygt 20 år senare, men då av företrädare för moderata 
samlingspartiet. Socialdemokraterna J;iade vid den tidpunkten tillägnat sig 
en helt annan uppfattning i frågan (se nedan). 

Ett antal motioner med anknytning till strandlagspropositionen 
inlämnades till 1952 års riksdag, varav en del stödde förslaget medan 
andra var emot. De stödjande motionerna föreslog olika smärre om
formuleringar av lagtexten, framför allt för att fa till stånd förbättrade 
ersättningsvillkor för mark.ägarna. De motioner som var undertecknade 
av riksdagsmän från bondeförbundet var samtliga för en strandlag, vilket 
kan jämföras med bondeförbundets starka motstånd mot den provisoriska 
strandlagen två år tidigare18

• Denna helomvändning i frågan är emellertid 
inte särskilt märklig. Dels hade bristen påersättningsbestärnmelser, vilket 
ju kritiken mot den provisoriska lagen huvudsakligen hade handlat om, 

16 Proposition 187/1952. 
17 Proposition 18711952. 
18 Motioner AK nr 611 och 632-634/1952; FK nr 465 och 495-497/1952. 
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åtgärdats i det nya lagförslaget, dels hade bondeförbundet l 951 inlett 
regeringssamarbete med socialdemokraterna och stod sålunda formellt 
bakom propositionen. 

Den ändi:ade uppfattningen märktes också i riksdagsdebatten. Från 
bondeförbunds- och folkpartihåll hävdades att förslaget till permanent 
strandlag innehöll avsevärda förbättringar, järnfört med bestämmelserna 
i den provisoriska lagen och detta gällde inte minst formuleringarna om 
ekonomisk ersättning till markägarna. När bondeförbundaren A L 
Rubbestad i andra kammaren hårt kritiserade i stort sett allting i 
strandlagsförslaget samt yrkade på avslag påpekade därför partikamrater 
till honom att han inte företrädde bondeförbundets mening i frågan 19• 

Kritiken kom istället från högern, som inte hade ändrat uppfattning 
angående strandskyddet sedan 1950. Man ansåg fortfarande att det bästa 
vore att inrätta statliga och kommunala friluftsområden samt att 
byggnadslagen var tillräcklig för att förhindra olärnlig strandbebyggelse20• 

Någon särskild strandlag behövdes således inte, enligt högerpartiet. I en 
partimotion och i debatten var man dock noga med att påpeka att även 
högerpartiet värnade om allmänhetens möjligheter till sol och bad vid 
havskuster, sjöar och vattendrag och att det därför var viktigt att 
stränderna "i görligaste mån" hölls fria från bebyggelse. Det högerpartiet 
vände sig mot var en strandskyddslagstiftning som "skapar förutsättningar 
för tvångsmässiga, icke ofrånkomliga ingripanden i enskilda medborgares 
rätt. Hänsynen till enskild rätt förefaller oss fortfarande / .. ./ väga tyngre 
än skälen för lagen"21

• Högerpartiet ansåg alltså att landets regering och 
riksdag gjorde en felaktig prioritering av de olika intressen som riktades 
mot stränderna De enskilda markägarnas möjligheter att utnyttja sina 
ägor som de ville borde gå före allmänhetens möjligheter till friluftsliv, 
enligt resonemanget. Ståndpunkten att friluftslivsfrågan kunde lösas på 
annat sätt, alltså främst genom inrättande av statliga och kommunala 
friluftsreservat, skulle högerpartiet komma att upprepa vid senare 
tillfällen, då strandskyddet på nytt togs upp till diskussion. 

Högerpartiets ensamma motstånd vid 1952 års riksdag var dock 
lönlöst. I slutet av maj 1952 togs strandlagsförslaget med stor majoritet 
i riksdagens båda kamrar22. Justitieministern Zetterberg var uppenbarligen 
mycket nöjd över den breda politiska uppslutningen i riksdagen kring 
strandlagen, särskilt som regeringen nyligen hade lättat på restriktionerna 

19 Protokoll AK nr 22/1952; FK nr 2111952. 
20 Motioner AK nr 634/1952; FK nr 497/1952. 
21 Motion AK. nr 634/1952; protokoll FK nr 21/1952. 
22 Protokoll AK nr 22/1952; FK nr 2111952. 
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för sommarstugebyggandet. Strandlagens betydelse för den sociala 
utvecklingen i landet kunde inte överskattas menade han: 

"lagen skapar den grundläggande förutsättningen för att också i korrunande 
generationer hela vårt folk, och alldeles särskilt alla svenska barn och all upp
växande ungdom, skall kunna hämta hälsa och krafter vid den ljuvligaste av 
våra naturtillgångar, vid våra stränder och vår skärgård"23• 

4.2 Förnyad kritik och resignation 

Vid 1964 års riksdag, där förslaget till naturvårdslag behandlades, fram
fördes återigen kritik mot strandskyddslagstiftningen från högerpartiets 
sida. I motioner och debatt krävdes att ersättningsvillkoren för markägare 
som påverkades av strandskyddsbestämmelserna kraftigt skulle förbättras. 
Man ansåg fortfarande att strandskyddet var ett allvarligt ingrepp i den 
enskilda äganderätten, då det begränsade markägarnas dispositionsrätt. 
Om så skulle vara borde markägarna åtminstone .fa en rejäl ersättning för 
detta24

• I dessa resonemang är det möjligt att spåra en viss resignation 
och ett motvilligt accepterande av en lagstiftning som vid tidpunkten 
hade varit i funktion i nästan 15 år. Även om ett välkänt ideologiskt 
argument, prioriteringen av den enskilda äganderätten, plockades fram 
hade högerpartiet denna gång inget alternativ till strandskydds
bestämmelsema att erbjuda, utan ville istället bara mildra ingreppet i 
äganderätten genom en omfattande ekonomisk kompensation. I riksdagen 
fanns emellertid inget stöd för högerförslaget. I december 1964 antogs 
propositionen om ny naturvårdslag25

. 

Naturvårdslagen trädde i lcraft den 1 januari 1965. Som tidigare 
nämnts ändrades och kompletterades lagen ett flertal gånger fram till 
början av 1990-talet. För strandskyddets del skedde de viktigaste 
förändringarna under 1970-talets första hälft. 1972 togs ersättnings
reglerna bort och 1974 blev strandskyddet generellt. Hur ställde sig 
högerpartiet/moderata samlingspartiet till dessa förändringar? 
Indragningen av ersättningsbestämmelsema 1972 passerade helt utan 
debatt. Detta kan tyckas vara förvånande med tanke på den intensiva 
ersättningsdiskussionen drygt 20 år tidigare och högerpartiets propå vid 
1964 års riksdag. Möjligen kan avsaknaden av opposition förklaras med 

23 Protokoll AK nr 22/1952. 
24 Motioner AK nr 738, 1026; FK nr 605, 836; protokoll AK nr 39/1964. 
25 Riksdagens skrivelse nr 371/1964. 
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hur lagens ersättningsbestärnmelser hade fungerat i praktiken. Vid olika 
undersökningar visade det sig nämligen att ersättningsbestärnmelserna 
tillämpades ytterst sällan. Oftast beviljade länsstyrelserna sökt 
byggnadsdispens istället26

• Genom att göra undantag i strandskyddet, när 
så begärdes, slapp myndigheterna alltså betala ersättning. Därigenom hade 
ersättningsbestämmelsernas praktiska betydelse minskat. 

4.3 Gärna strandskydd - men inte generellt 

Den radikala skärpningen av strandskyddslagstiftningen 197 4 kritiserades 
däremot hårt av moderata samlingspartiet. I en partimotion och i debatten 
vid 1974 års riksdag hävdades att strandskydd visserligen var angeläget 
men att en generell lagstiftning var onödig med tanke på Sveriges mycket 
goda tillgång på stränder. Det skulle bara leda till ytterligare ingrepp i 
den enskilda äganderätten och ökande byråkrati eftersom länsstyrelserna 
i fortsättningen också skulle tvingas behandla dispensansökningar för 
områden som saknade intresse för det rörliga friluftslivet. Dessutom 
framfördes ett gammalt välkänt oppositionsargument från 1950-talets 
debatt: 

"Det innebär att det allmänna ensidigt tar ställning för rörlig och mot fast 
fritidsverksamhet, trots att en betydande del av vårt folk, kanske rent av 
majoriteten, skulle föredra en egen stuga framför rörligt friluftsliv om bara 
verklig valfrihet förelåg"27

• 

Dessa två slag av fritidsaktiviteter var jämbördiga och därför borde 
samhället inte prioritera det ena framför det andra Samtidigt rådde det 
inte något tvivel om att strandskydd var nödvändigt på vissa håll i landet 
och det bästa vore därför att ha kvar den dittillsvarande strandskydds
lagstiftningen, enligt moderaterna28

. Moderata samlingspartiet hade 
således vid denna tidpunkt helt accepterat det selektiva strandskyddet. I 
sammanhanget är det intressant att konstatera att ett av moderaternas 
huvudargument mot ett generellt strandskydd, farhågorna om ökande 
byråkrati, star.kt påminde om den socialdemokratiska regeringens 

26 SOU 1962:36, s. 130-131; proposition 166/1974, s. 27-28. Se även Staffan 
Westerlund 1980, s. 63-64. 

27 Motion nr 2005/1974. 
28 Motion nr 2005/1974; protokoll nr 145/1974. 
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argument mot generell strandlagstiftning i början av l 950-talet29
• Flera 

inslag i 1974 års strandskyddsdebatt hade således sina rötter i det tidiga 
1950-talet, även om vissa argument med åren hade förskjutits på den 
partipolitiska skalan. 

Även centerns partimotion var emot ett generellt strandskydd, som 
ansågs omotiverat med tanke på landets mycket stora tillgång på stränder. 
Istället för ett nationellt, likriktat skydd borde beslutsrätten om strand
skyddets omfattning föras över till kommunerna, menade centerpartiet30• 

En decentralisering av strandskyddets omfattning och tillämpning före
slogs således. Den socialdemokratiska regeringen, med jordbruksministern 
Lundkvist i spetsen, delade uppenbarligen inte åsikten om det generella 
strandskyddets onödighet. Emellertid kunde en viss samsyn skönjas när 
det gällde centerpartiets decentraliseringspropå. I regeringens proposition 
om ändringar i naturvårdslagen uttrycktes en vilja att stärka kommunernas 
inflytande över naturvården. För strandskyddets del föreslogs möjligheter 
för länsstyrelserna att delegera rätten att bevilja dispenser till 
kommunerna31

• 

Under andra hälften av 1970-talet, hela 1980-talet och början av 
1990-talet fortsatte moderata samlingspartiet ensamt att kritisera det 
generella strandskyddet i riksdagen. En återgång till den gamla selektiva 
lagstiftningen krävdes genomgående av partiet. Det huvudsakliga 
argumentet för detta var åsikten att de tidigare reglerna :fungerade på ett 
smidigare och mindre byråkratiskt sätt. Det ideologiska argumentet, där 
strandskyddslagstiftningen sågs som ett direkt hot mot den enskilda 
äganderätten, tonades däremot ned och nära nog försvann ur debatten. 
Svenskens dröm om den egna sommarstugan vid sjön eller havet 
framfördes också som ett viktigt argument, där moderaterna hävdade att 
det generella strandskyddet försvårade för fritidshusbebyggelse, till men 
"för många människor". Till detta fogades en rad underargument: 

* fritidhusboende ger möjlighet att rtjuta av den svenska naturen; 

* fritidshusboende ger rika möjligheter till rekreation och vederkvickelse; 

* fritidshus är utgångspunkten för en stor del av det rörliga friluftslivet; 

29 Proposition 223/1950; proposition 187/ 1952. 
30 Motion nr 2008/1974. 
31 Proposition 166/1974, s. 113. 
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* fritidshusboende bidrar till att bevara det öppna landskapet och en 
levande landsbygd; 

* fritidshusboende bidrar till en positiv utveckling för i dag stagnerande 
glesbygdssamhälle~ bl a skapas ett större underlag för service av olika 
slag, vilket även gynnar de permanent bofasta; 

* ökat fritidshusbyggande utanför Stockholms skärgård samt väst- och 
sydkusten leder till minskat tryck på dessa hårt exploaterade områden. 

De tre sistnämnda punkterna bör väl närmast betraktas som en form av 
regionalpolitiska argument. En politik som underlättade fritidshusboende, 
alltså en mindre restriktiv st:randskyddslagstiftning, skulle således inte 
bara möjliggöra svenskens dröm om den egna sommarstug~ utan också 
främja utvecklingen på landsbygden och i glesbygd32

• Synen på det 
generella strandskyddet som ett hinder för levande landsbygd och 
glesbygdsutveckling delades i början av 1990-talet av enskilda 
centerpartistiska riksdagsledamöter. I ett par motioner framställdes 
strandskyddsbestämmelsema som "stelbenta" och okänsliga för lokala 
förhållanden. Motionärernas fasta övertygelse var att betydligt fler 
människor skulle bosätta sig på landsbygden om bara möjligheter fanns 
att bygga villor och radhus i strandnära områden. För lantbrukare och 
andra lokala strandmarkägare skulle välbehövliga sidoinkomster kunna 
genereras av uthymingsstugor i attraktiva områden. Slutligen krävde 
centerpartisterna att hela strandskyddslagstiftningen skulle decentraliseras. 
Om kommunerna fick ansvar för strandskyddets tillämpning och reglering 
skulle det gagna "utvecklingen av våra bygder och underlätta för oss att 
nå målet att hela Sverige skall leva! 11

, hävdade de33
• Dessa motioner kan 

betraktas som ett försök att väcka centerpartiets gamla decentraliserings
tanke från 1974 till liv igen. Något understöd från centerpartiet i övrigt, 
till exempel i form av en partimotion med liknande krav, erhölls dock 
inte. Från och med hösten 1991 hade centerpartiet, som del av den 
borgerliga regeringe~ dessutom andra planer för strandskyddet. 

32 Motion nr 1670/1978179; nr 2066/1981/82; nr 360 och 198611982/83; nr 927 
och 1843/1983/84; nr 51111985/86; nr Jo715/1986/87; nr Jo734/1987/88; nr 
Jo752/1988/89; nr Jo713/1989/90; nr Jo718/1990/9L; nr Bo402/1990/91 ; nr 
Bo520/1990/91 ; nr Bo532/1990/91 ; nr Bo515/L991/92; nr Jo622/1993/94. 

33 Motion nr Bo520/1990/91 ; nr Bo525/ l 99 l/92. Till 1993/94 års riksdag återkom 
motionärerna med sanuna krav i motion nr Jo658/1993/94. 
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I slutet av 1980-talet fogades även ett "juridiskt" argument till de 
ovanstående. Enligt moderata samlingspartiet tog den generella 
lagstiftningen inte hänsyn till faktiska förhållanden, nämligen att 
bebyggelsetrycket mot stränderna var av helt olika omfattning i olika 
delar av landet. Lagens dåliga överensstämmelse med den verkliga 
problembilden krävde sålunda en revidering34. I denna åsikt fick 
moderaterna ett visst stöd från socialdemokratiskt håll. I en motion till 
1990/91 års riksdag efterlyste fyra socialdemokratiska ledamöter en mera 
flexibel tillämpning av den generella lagstiftningen. Motionärerna kunde 
visserligen tänka sig en skärpning av strandskyddet i tättbebyggda 
områden i södra Sverige men önskade framför allt en generösare 
tillämpning i andra delar av landet, inte minst i utpräglade 
glesbygdsområden, där tillgång~n på stränder ofta var mycket stor 
samtidigt som trycket var litet35

• A ven den socialdemokratiska regeringen 
hade en viss förståelse för moderaternas synpunkter vid tidpunkten. I den 
stora miljöpropositionen vid 1990/91 års riksdag höll regeringen med om 
att behovet av att upprätthålla strandskyddet varierade mellan olika delar 
av landet, men menade samtidigt att möjligheter att anpassa strandskyddet 
till regionala och lokala förhållanden redan fanns i den generella 
lagstiftningen. Främst avsågs länsstyrelsernas möjligheter att upphäva 
strandskyddet i vissa områden. Några ändringar i lagtexen var däiför inte 
aktuella36

. 

Under 1991 års valrörelse kunde konstateras att frågor och före
teelser med anknytning till miljö- och naturvård inte uppmärksammades 
i någon större utsträckning. I den begränsade miljödebatt som trots allt 
förekom diskuterades emellertid strandskyddet relativt flitigt. Bland annat 
påstod den socialdemokratiska miljöministern Birgitta Dahl att en 
borgerlig valseger skulle kunna medföra en omfattande exploatering i de 
mest attraktiva kust- och skärgårdsområdena. Moderata samlingspartiets 
inställning till det generella strandskyddet angavs som en orsak till 
hotbilden. Att regeringen i ett avseende, åtminstone till viss del, delade 
moderaternas uppfattning nämndes dock inte37

• Den moderate riksdags
mannen Gunnar Hökmark svarade med att hävda att det istället var 
socialdemokraterna som hotade de svenska stränderna med sina planer på 

34 Motion nr Jo752/1988/89; nr Jo713/1989/90; nr Jo603/1993/94. 
35 Motion nr Jo780/1990/91. Samma personer upprepade kraven året därpå i 

motion nr Jo67 l/l 991/92. 
36 Proposition 90/1990/91, s. 413. 
37 Detta gällde åsikten att behovet av att upprätthålla strandskyddet varierade 

mellan olika delar av landet. 
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storskaliga, miljöstörande energianläggningar längs kusterna. Ur det 
perspektivet var fler fritidshus och sommargäster inte något större hot, 
menade han38

. 

~
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Figur 12. Kritiken i riksdagen mot strandskyddslag5tiftningen 1950-94 - en översikt. 

Ett år tidigare, sommaren 1990, kunde vi i en av våra kvällstidningar läsa 
en intervju med förre moderatledaren och riksdagsmannen Gösta 
Bohman. Från sitt sommarställe i Stockholms skärgård redogjorde han 

38 östgöta Correspondenten 1991-08-27, 08-30. 
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bland annat för sin syn på den svenska strandskyddspolitiken: "Om vi tog 
bort denna förbannade strandlag!", skulle varje svensk kunna ha en egen 
stuga med sjötomt, hävdade han39

• Detta utfall var en upprepning av ett 
klassiskt högerpartistiskt ~gument, med minst 40 år på nacken, och 
samtidigt en god sammanfattning av en av huvudlinjerna i den riks
politiska strandskyddsdebatten. Det mest tydliga draget i denna debatt, 
ända från 1950-talets början till i dag, är högerpartiets/moderata samlings
partiets ihärdiga men solitära motstånd mot det av socialdemokratiska 
regeringar initierade och utvecklade strandskyddet. Högerpartiet/moderata 
samlingspartiet har sett strandskyddslagstiftningen som ett redskap för att 
genomdriva och värna en i grunden felaktig prioritering av olika 
intressen: allmänhetens friluftsliv före den enskilda äganderätten och 
fritidshusboende. 

Fram till 1964 ville partiet inte ha någon strandlag överhuvudtaget. 
Därefter gällde kritiken framför allt ersättningsbestärnmelser och från 
1974 det generella strandskyddet. Under 1980-talet och början av 1990-
talet var främst lagstiftningens byråkrati och restriktivitet mot fritidshus
bebyggelse föremål för moderaternas kritik. Upprepade gånger krävde 
moderata samlingspartiet att den gamla, selektiva lagen skulle återinföras. 
ÖVriga riksdagspartier, socialistiska såväl som borgerliga, förhöll sig 
huvudsakligen positiva till strandskyddet, med undantag för bonde
förbundets/centerpartiets agerande 1950 och 1974. 

Högerpartiets/moderaternas argument och förslag rörande strand
skyddet hörsammades inte vid något tillfälle av riksdagen40

• I den mesta
dels ensamma kampen tvingades högerpartiet/moderata samlingspartiet 
stegvis acceptera strandskyddet, först det selektiva och senare det 
generella. 

Man kan anta att äganderättsargumentet, det vill säga hävdandet av 
den enskilda markägarens oinskränkta dispositionsrätt över sina ägor, har 
varit grundläggande för högerpartiets/moderatasamlingspartiets motstånd 
mot strandskyddslagstiftningen, även om det inte alltid uttryckts explicit 
i debatten. I och med att högerpartiet/moderata samlingspartiet stegvis 
anammade strandskyddsiden under 1960- och 1970-talen försvagades 
emellertid detta huvudargument. Partiet tvingades därför att efter hand 

39 Expressen 1990-07-08. 
40 JoU nr 19/1979/80; protokoll nr 51/1979/80; JoU nr 19/1982/83; protokoll nr 

49/1982/83; JoU nr 18/1983/84; protokoll nr 57/1983/84; JoU nr 1111984/85; 
protokoll nr 39/1984/85; BoU nr 4/1986/87; protokoll nr 84/1986/87; JoU nr 
5/1987/88; protokoll 26/1987/88; JoU nr 23/1987/88; protokoll nr 134-
135/1987/88; JoU nr 11/1989/90; protokoll nr 67/1989/90. 
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inta en defensiv hållning, uppbyggd kring ett antal argument av sekundär 
art. Utan stöd av äganderättsargumentet framstod dessa argument på flera 
punkter som svaga Exempelvis försvagades moderaternas "fritidsboende
argumentering" på ett avgörande sätt av det faktum att strandskydds
bestämmelserna inte hindrar fritidshusbebyggelse i allmänhet. 100 meter, 
eventuellt upp till 300 meter, från stranden äger strandskyddet ingen 
tillämpbarhet. 

4.4 Strandskyddets ekologisering 
och differentiering 

Under senare år, och som ledande parti i den borgerliga fyrparti
regeringen41, tycks moderaterna även ha accepterat det generella strand
skyddet. Sannolikt beror detta på att moderata samlingspartiet anser sig 
ha f'att gehör för sitt "juridiska" argument genom de strandskydds
bestämmelser som trädde i kraft den 1 juli 1994. Våren 1994 över
lämnade regeringen till riksdagen den proposition om ändrade 
strandskyddsbestämmelser i naturvårdslagen som låg bakom de nya 
reglerna42. Den innehöll huvudsakligen två förslag. Det ena gällde strand
skyddets syfte och det andra dess tillämpning. Angående det förstnämnda 
föreslog regeringen att strandskyddet skulle utvidgas till ·att omfatta även 
livsvillkoren för djur och växter. Av lagtexten skulle tydligt framgå att 
strandskyddet inte enbart motiveras av hänsyn till friluftslivet, utan också 
till växt- och djurlivet43. Det sociala syftet skulle alltså kompletteras med 
ett ekologiskt syfte. Förslaget innebar en tydlig skärpning av 
strandskyddsbestämmelserna Omsatt i praktisk handling skulle dispenser 
som borde beviljas i förhållande till det sociala syftet, till exempel i ett 
område som uppenbarligen saknar betydelse för friluftslivet, kunna avslås 
med hänvisning till växt- och djurlivet på platsen. Tanken på en sådan 
utvidgning av strandskyddets syfte var inte ny. Som tidigare närrmts hade 
dylika krav framförts redan 20 år tidigare vid remissbehandlingen av 
förslaget till generellt strandskydd. 

För moderaternas vidkommande var emellertid det andra förslaget 
betydligt viktigare Det innebar att strandskyddsbestämmelserna skulle 
kunna tillämpas differentierat på vissa håll i landet, framför allt i 

41 Under åren 1991-94. 
42 Proposition 229/1993/94. 
43 Proposition 229/1993/94, s. 9. 
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glesbygder med god tillgång på stränder, och under vissa villkor. Inte 
heller detta var ju något nytt. Liknande ideer hade också framförts 20 år 
tidigare i samband med förslaget om generellt strandskydd. Den 
förändrade tillämpningen enligt 1994 års strandskyddsproposition skulle 
dock komma tillstånd utan att differentieringsmöjligheten skrevs in i lag
texten. Förutom kompletteringen med det ekologiska motivet skulle 
lagtexten således inte ändras och regeringen var noga med att understryka 
att strandskyddsbestämmelsemas generella karaktär skulle bibehållas, trots 
differentieringen. Det, enligt propositionen, relativt komplicerade 
tillvägagångssättet vid tillämpningen av differentieringen skulle ske i 
enlighet med en av naturvårdsverket utarbetad plan44

• Genom 
strandskyddspropositionen bidrog således moderata samlingspartiet å ena 
sidan till att de generella strandskyddsreglerna skärptes, samtidigt som 
partiet å andra sidan fick gehör för sitt krav på ett strandskydd som var 
bättre anpassat till "faktiska förhållanden", nämligen att bebyggelsetrycket 
mot stränderna är olika starkt i olika delar av landet. Den nya 
differentieringsmöjligheten, som gäller från den 1 juli 1994, gör att 
moderaterna ändå kan leva med det generella strandskyddet. 

Trots regeringens försäkringar om att det generella strandskyddet 
skulle bestå och oviljan att skriva in differentieringsmöjligheten i lag
texten, mötte strandskyddspropositionen hård kritik I en motion av fyra 
vänsterpartistiska riksdagsledamöter framställdes propositionen som en av 
moderater och centerpartister iscensatt uppluckring av strandskyddet för 
att tillfredsställa "starka mark.ägarintressen". Den föreslagna skärpningen 
av lagstiftningen genom det utbyggda, ekologiska syftet avfärdades som 
en "kosmetisk ändring"45

• Från socialdemokratiskt håll framfördes 
farhågor om administrativa svårigheter, vilka på sikt riskerade att leda till 
en allmän uppluckring av strandskyddet. I en motion hävdades exempel
vis att förslaget gjorde strandskyddsreglerna ännu mera svåröverskådliga 
än de redan var. Direktiven för den differentierade tillämpningen var 
alldeles för vaga och luddiga och länsstyrelser och kommuner skulle få 
mycket svårt att tolka och hantera reglerna, menade motionärerna. 
Därigenom ökade sannolikheten för att "kraftiga markägarintressen" 
skulle kunna hävda sig på ett helt annat sätt än hittills, till exempel i 
dispensärenden. 

Socialdemokraternas huvudinvändning var emellertid av mera 
formalistisk karaktär. De ansåg att strandskyddsfrågan inte skulle 

44 Proposition 229/1993/94, s.11-13. Denna plan förklaras nännare i det följande 
kapitlet. 

45 Motion nr Jo65/1993/94; nr Jo677/1993/94. 
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behandlas enskilt, utan som en del i riksdagens behandling av en samlad 
rniljölagstiftning, det vill säga i samband med den aviserade 
propositionen om en miljöbalk. Därför borde strandskyddspropositionen 
avslås. Dock ansåg motionärerna att den föreslagna utökningen av strand
skyddets syfte till att även omfatta flora och fauna var positiv och en 
förbättring av lagtexen. Dessutom påstods att detta var i enlighet med "de 
riktlinjer socialdemokraterna gått i bräschen för"46

• Detta försök att ta åt 
sig äran var nu kanske inte helt välunderbyggt, särskilt inte med tanke på 
den socialdemokratiska regeringens direkta motstånd mot att komplettera 
strandskyddets sociala syfte med ett ekologiskt syfte vid 1974 års 
riksdag47 och den fullständiga avsaknaden av alla sådana resonemang i 
den tillika socialdemokratiska regeringens stora miljöproposition 199148

• 

Vänsterpartisternas och socialdemokraternas invändningar var förgäves49. 

Som tidigare nämnts trädde de nya strandskyddsbestämmelserna i kraft 
den 1 juli 199450• 

4.5 Strandskyddet som putipolitiskt stridsäpple 

I partipolitiskt hänseende har det svenska strandskyddet således varit ett 
stridsäpple mellan framför allt socialdemokraterna och 
högerpartiet/moderaterna, vilket bland annat underströks av miljödebatten 
i 1991 års valrörelse. I sak har de båda partierna främst stött allmän
hetens rörliga friluftsliv respektive den enskilda äganderätten och 
fritidshusboendet. 

I början av 1980-talet utgav en arbetsgrupp inom den social
demokratiska partiexpeditionen och riksdagsgruppens kansli i Stockholm 
en utredningsrapport om riksdagspartiernas inställning till strandskyddet. 
I rapporten hävdas att riksdagspartierna kan inordnas i en traditionell 
vänster-högerskala när det gäller deras agerande i strandskyddsfrågan 
under perioden 1950-8a51

• Enligt denna uppfattning blir ordningsföljden 
från vänster: socialdemokraterna, folkpartiet, centerpartiet och moderata 
samlingspartiet52

• Såsom visats i kapitlet är detta dock en sanning med 

46 Motion nr Jo66/1993/94. 
47 Proposition 166/1974, s. 96. 
48 Proposition 90/1990/91, s. 410-413. 
49 Betänkande JoU28/1993/94. 
50 SFS 1994:854. 
51 Göran Forssberg 1982, s.27-29. 
52 Vpk:s agerande behandlas inte i utredningen. 
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modifikation. Socialdemokraternas uppfattning i friluftsfrågan har 
otvivelaktigt varit den starkaste drivkraften bakom strandskyddets 
implementering och utveckling. Lika säkert är att högerpartiet/ 
moderaterna är det parti som hårdast kritiserat strandskyddet genom åren. 
Den traditionella vänster-högerskalan luckras emellertid upp av framför 
allt två faktorer, dels folkpartiets stöd för strandskyddet ända från den 
provisoriska lagens införande 1950 och framåt och dels bondeförbundets/ 
centerpartiets delaktighet i införandet av den permanenta strandlagen 
1952. I sammanhanget bör heller inte glömmas bort högerpartiets/ 
moderaternas, visserligen långsamma och motvilliga men ändå, 
accepterande av strandskyddstanken under perioden. Tendensen under 
1980-talet och inledningen på 1990-talet har dessutom varit att riksdags
partierna ytterligare närmat sig varandra i strandskyddsfrågan. Det har 
tagit sig uttryck i inte enbart ett fortsatt accepterande av lagstiftningen 
från moderaternas sida, utan också att socialdemokraterna har närmat sig 
moderata ståndpunkter53

. 

(a) 

vänster a I 0 höger 

(b) 

vänster s I @ höger 

Figur 13. Riksdagspartiernas inplacering på vänster-högerskalan utifrån deras 
agerande i strandskyddsfrågan 1950-80, (a) enligt socialdemokraternas uppfattnini4, 
(b) enligt min analys. 

En god illustration av den tilltagande samsynen i strandskyddsfrågan i 
riksdagen under senare år är de nännast identiska formuleringarna i den 

53 Bland miljöfrågorna är det inte enbart strandskyddsfrågan som, i ett längre 
tidsperspektiv, är mindre lämpad för en partipolitisk indelning enligt den 
traditionella vänster-högerskalan. Detta gäller exempelvis även striden om 
älvarna, som inleddes under 1950-talet. Se till exempel Jonas Anselm 1992. För 
en vidare analys av det miljöpolitiska konfliktfältet, se Hedren 1994, s. 77-141. 

54 Forssberg 1982, s. 28-29. 
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socialdemokratiska regeringens miljöproposition vid 1990/91 års riksdag 
och den borgerliga regeringens strandskyddsproposition vid 1993/94 års 
riksdag om hur strandskyddet bör betraktas i ett framtidsperspektiv. 
Enligt den socialdemokratiska regeringen 1991 "bör det understrykas att 
bevarandet av strandområdena måste ses i ett långsiktigt perspektiv. Att 
ett område nu är av mindre intresse för friluftslivet behöver inte innebära 
att så kommer att vara fallet för all framtid"55 och enligt den borgerliga 
regeringen 1994 "/bör/ Frågan om att bevara stränder ses i ett långsiktigt 
perspektiv. Att ett område nu är av mindre intresse för friluftslivet 
behöver inte innebära att så kommer vara fallet för all framtid"56

• 

55 Proposition 90/1990/91, s. 413. 
56 Proposition 229/1993/94, s. 10. 
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5. Kontrollen över stnmdskyddets 
tillämpning 

"Avgörande för utgången i varje enskilt fall 
blir hur den myndighet, som handhar dispens
prövning, bedömer styrkan i, å ena sidan, 
strandskyddsintresset och, å andra sidan, de 
intressen som syftar till en däremot stridande 

kan ·· dnjnnl' I mar van 5 . 

Länsstyrelsen i Hallands län 

Sedan 1975 råder generellt strandskydd längs landets kuster, insjöar och 
vattendrag i en minst 200 meter bred land- och vattenzon. Huvudsyftet 
med detta skydd har fram till 1994 varit att trygga allmänhetens 
möjligheter till rörligt friluftsliv längs landets stränder. Sedan den 1 juli 
1994 är strandskyddets syfte vidgat till att omfatta även bevarande av 
"goda livsvillkor på land och i vatten för växt- och djmlivet"2

• Strand
skyddets sociala syfte har således kompletterats med ett ekologiskt. 

Det socialt motiverade strandskyddet är beroende av och samverkar 
med allemansrätten. Denna sedvanerätt är förutsättningen för behovet av 
ett sådant strandskydd. Detta, å sin sida, verkar för att allemansrätten inte 
ska inskränkas eller uppphöra genom bebyggelseexploatering i strand
områden som är av betydelse för allmänhetens friluftsliv. Strandskyddet 
ger således prioritet åt allmänhetens rörliga friluftsliv framför andra 
intressen i strandzonen, som attraktivt permanent- och fritidsboende och 
vissa typer av lokalt näringsliv. 

I detta kapitel analyseras kontrollen över strandskyddets tillämpning 
under de senaste cirka 20 åren. Denna analys är nödvändig för att klar
göra strandskyddets övergripande roll och betydelse för utvecklingen av 
mark- och vattenresursnyttjandet i kustområdena. Viktiga delar av 

1 Yttrande av länsstyrelsen i Hallands län 1981 , i samband med delegering av 
strandskyddsdispensrätten till kommunerna (Beslut 1981-03-24. Dnr 11.1299-
2820-77). 

2 SFS 1994:854. 
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analysen rör hanteringen av dispenser på olika beslutsnivåer och den 
stegvisa decentraliseringen av strandskyddstillämpningen, som både 
omfattar rätten att bevilja dispenser och den under senare år diskuterade 
differentieringen av strandskyddet. Decentraliseringen har givit 
kommunerna allt större inflytande över strandskyddet och i kapitlet ges 
en redogörelse för hur detta har uppfattats av olika instanser med intresse 
av strandskyddets utveckling. 

5.1 Länsstyrelse~ delegation av dispensrätten 
till konnnunema 

Under 1970-talets andra hälft och 1980-talet erhöll ett flertal av landets 
kommuner fullständig eller partiell delegation av beslutsrätten enligt 16§ 
naturvårdslagen (möjligheten att ge dispens från strandskyddet) från 
länsstyrelserna. Enligt en undersökning som genomfördes av Naturvårds
verket 1986 hade drygt tre fjärdedelar av kommunerna erhållit någon 
form av delegation av dispensrätten3. I dagsläget torde antalet vara ännu 
större eftersom delegationer har beslutats även efter 1986. En betydande 
del av dessa senare delegationer har emellertid inte iruleburit att 
kommuner som tidigare saknade dispensrätt har erhållit detta. Istället 
handlar det till stor del om kommuner som redan tidigare erhållit 
delegation och som :fatt sina strandskyddsdelegationer omprövade. Det 
kan exempelvis röra sig om kommuner som :fatt sina delegationer utökade 
från partiella till fullständiga. Som exempel på detta kan nämnas 
Kopparbergs län som mellan 1974 och 1977 beslutade om partiell 
delegation för länets kommuner. 1992 togs ett kompletterande beslut som 
gjorde delegationen fullständig4

• 

Trots att merparten av Sveriges kommuner erhållit någon form av 
strandskyddsdelegation under perioden 1974-92 finns det fortfarande 
delar av landet där kommuner utan delegation är i majoritet. I exempelvis 
Kalmar län erhöll fem kommuner partiell delegation mellan 1982 och 
1991 medan länets övriga sju kommuner helt saknar delegation (1993)5

. 

3 sou 1990:38, s. 380. 
4 Länsstyrelseenkäten 1993. 
5 Länsstyrelseenkäten 1993. 
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Stockholms län 
Uppsala län 
Södennanlands län 
ÖStergötlands län 
Jönköpings län 
Kronobergs län 
Kalmar län 
Gotlands län 

Partiell delegation 

1976 - 1992 
1978 - 1979 
1978-79, 1991 
1978-82, 1991 

1984, 1987-88,1991 

Blekinge län 1979-83, 1992 
Kristianstads län 1979-81, 1991 
Malmöhus län 1979 - 1985 
Hallands län 1981 - 1982 
Göteborgs och Bohuslän 1979, 1984, 1992 
Älvsborgs län 1978, 1980 
Skaraborgs län 1981 - 1987 
Värmlands län ej svar 
örebro län 
Västmanlands län 
Kopparbergs län 
Gävleborgs län 
Västernorrlands län 
Jämtlands län 
Västerbottens län 
Norrbottens län 

1974 - 1977 
ej svar 

1975 
1979 - ? 
1977 - 1984 

Fullständig delegation 

1977 
1978-79, 1983 

1978, 1991 
1979 - 1981 
1979 - 1982 
1982, 1984 
1987 

1981 
1981 

1980, 1982 
ej svar 
1976 - 1985 
1976 - 1979 
1992 
ej svar 
1979 - 83 
1977 
"på senare tid" (-91) 

Figur 14. Tidpunkt för länsstyrelsernas delegationsbeslut. Kommentar: Figuren visar 
endast vilka år delegationsbesluten har tagits av respektive länsstyrelse. Det framgår 
inte här om ett läns samtliga kommuner, eller bara enstaka kommuner, har erhållit 
delegation vid besluten. Med fullständig delegation avses de beslut som gett 
kommunerna dispensrätt utan några geografiska eller andra begränsningar, förutom 
byggande av försvarsanläggning eller allmän väg6. Källa: Länsstyrelseenkäten 1993. 

Anledningen till att delegeringen skett efter 1974 står att finna i för
arbetena till de ändringar av naturvårdslagen som beslutades detta år. För 
strandskyddets del innebar dessa förändringar en avsevärd skärpning av 
reglerna. Strandskyddet blev, som tidigare påpekats, generellt. Den så 
kallade Naturvårdskommitten, som hade till uppgift att se över 1964 års 
naturvårdslag, menade i sitt betänkande7 att naturvårdsplaneringen var en 
viktig del av kommunernas allmänna samhällsplanering. Emellertid gav 
den gällande naturvårdslagen inte kommunerna någon egentlig möjlighet 

6 Se 28a § naturvårdsförordningen (SFS 1976:484). 
7 Jordbruksdepartementet 1974. 
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att fatta beslut inom denna sektor, utan ansvaret låg på statliga 
myndigheter, främst länsstyrelserna. Därför, menade kommitten, måste 
ansvarsfördelningen mellan stat och kommun regleras så att 
kommunernas ställning på naturvårdens område stärktes. Detta skulle ske 
genom ett tillägg i naturvårdslagen som möjliggjorde delegering av vissa 
beslutsfunktioner från länsstyrelserna till kommunerna Bland de områden 
som nämndes fanns undantag från strandskyddsbestämmelserna8

• 

Bland remissinstanserna var det endast Naturskyddsföreningen som 
var direkt kritisk till förslaget, i synnerhet den del som berörde 
strandskyddet. Föreningen menade att strandskyddslagstiftningen var av 
störst betydelse i de fall då ett statligt intresse, till exempel ett 
naturvårdsintresse, stod mot ett kommunalt intresse. Om möjligheten att 
besluta om undantag från strandskyddet flyttades från länsstyrelserna till 
kommunerna skulle därför bestämmelserna på sikt komma att urholkas. 
Strandskyddet skulle i högre grad än tidigare få ge vika för andra 
kommunala intressen, menade föreningen9

• 

I regeringens proposition påpekades att kommunala myndigheter 
redan hade vissa befogenheter enligt naturvårdslagen. Till exempel kunde 
en kommunal hälsovårdsnämnd ingripa med ett föreläggande i samband 
med nedskräpning. Vidare hävdades att kommunernas engagemang inom 
naturvården hade ökat kraftigt under senare år10

• Dessutom stod det redan 
i naturvårdslagen att naturvården både var en statlig och komunal 
angelägenhet. Detta, tillsammans med kommunernas, som man 
förmodade, förbättrade samhällsplaneringsresurser genom kornmun
indelningsreformen i början av 1970-talet, samt riktlinjerna i den fysiska 
riksplaneringen som angav att de övergripande planeringsmålen skulle 
konkretiseras på kommunal nivå, medförde att propositionen anslöt till 
Naturvårdskommittens förslag om delegering. I propositionen påtalades 
särskilt att länsstyrelserna skulle ges möjlighet att delegera "sådana 
beslutsfunktioner enligt NVL som har nära sakligt samband med 
byggnadsnämndens befogenheter enligt byggnadslagstiftningen eller där 
eljest rent lokala intressen står i förgrunden" 11

• Detta gällde i högsta grad 
strandskyddslagstiftningen. Som tidigare nämnts innebar 1974 års 

8 Jordbruksdepartementet 1974, s. 111 ff; Proposition 166/1974, s. 39. 
9 Proposition 166/1974, s. 64. 
10 Huruvida detta påstående gn.mdades på reella förhållanden eller endast var ett 

uttryck för önsketänkande från regeringens sida låter jag vara osagt. Det finns 
dock de som menar att kommunernas miljöengagemang aldrig varit särskilt 
omfattande, varken förr eller nu, se till exempel Inga Carlman 1994. 

11 Proposition 166/1974, s. 114. 
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ändringar i naturvårdslagen för strandskyddets del att reglerna skärptes, 
men således också att möjligheter skapades att decentralisera rätten att 
göra undantag från dessa regler, något som åtminstone Naturskydds
föreningen befarade skulle leda till en försvagning av strandskyddet på 
sikt. 

Hösten 1988 tillsatte miljö- och energi.ministern Birgitta Dahl en 
utredning, den så kallade Naturvårdslagsutredningen, med uppgift att göra 
en översyn av naturvårdslagen. Anledningen var att denna blivit delvis 
föråldrad, enligt Birgitta Dahl, trots alla de ändringar som genomförts 
under den tid som lagen verkat. Förändringar i odling.slandskapet, skog>
bru.kets och skog>industrins omvandling, tätortsexpansion samt 
omfattande infrastrukturella förändringar under 1960-, 70- och 80-talen 
framfördes som exempel på avgörande utveckling>företeelser i samman
hanget. Dessutom hade Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen 
begärt en översyn av naturvårdslagen hos regeringen. En av utredningens 
huvuduppgifter var att undersöka hur strandskyddet fungerade, inte minst 
i förhållande till omfattningen på delegationer av dispensrätten och 
kommunernas hantering av densamma. Om utredningen fann att gällande 
regler inte längre var tillräckliga för att skydda stränderna enligt det 
ursprungliga syftet skulle den också föreslå förbättringar i lagstiftningen12• 

För att ta grepp om strandskyddets tillämpning inhämtade Naturvårds
lag.sutredningen upplysningar i enkätform från 16 av landets länsstyrelser. 
För att kunna göra en bedömning av i vilken utsträckning delegation hade 
beviljats och betydelsen av överförandet av dispensrätten till 
kommunerna, handlade ett antal enkätfrågor om delegation och 
kommunernas tillämpning13

• 

Det visade sig att i tolv av länen hade strandskyddszonen utvidgats 
från de generella 100 metrarna till mellan 150 och 300 meter. De till
frågade länsstyrelserna ansåg också att man varit restriktiv med dispenser. 
De flesta länsstyrelser hade delegerat dispensgivandet till kommunerna, 
helt eller delvis. I de fall partiell delegation meddelats hade 
länsstyrelserna oftast behållit dispensrätten för strandområden som 
klassats som av riksintresse enligt naturresurslagen. överlag ansåg 
länsstyrelserna att kommunerna väl klarade av att hävda strandskyddet 
mot andra, kommunala intressen. I några enstaka fall hade man dock 
uppenbara problem med detta Vissa regionala skillnader förelåg också 
Till exempel i norra Sverige var kommunerna mera frikostiga med 

12 SOU 1990:38, s. 356-359; Kommittedirektiv 1988:36. 
13 sou 1990:38, s. 379-382. 
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dispenser i glesbygds- och inlandstrakter än i skärgårds- och 
fjällområden14

• Med anledning av enkätsvaren drog utredningen slutsatsen 
att strandskyddet i stort fungerade tillfredsställande. Naturvårdslags
utredningen tog också del ~v ett antal andra studier och undersökningar 
angående det generella strandskyddets tillämpning15

• Även av detta 
material drogs slutsatsen att reglerna fungerade bra i de allra flesta fall16

• 

Naturvårdslagsutredningen resonerade också kring möjligheten att 
genom en lagändring ge landets samtliga kommuner dispensrätt 
automatiskt, utan att delegation från länsstyrelse skulle behöva ske. Detta 
skulle onekligen förenkla strandskyddsärendehanteringen för länsstyrelser 
och kommuner, menade man. A andra sidan fanns det kommuner som av 
olika anledningar inte ville ha, eller som åtminstone inte begärt att få, 
dispensrätten delegerad17

• Situationen i Kristianstads län är ett belysande 
exempel på just detta. Mellan 1979 och 1991 erhöll fyra av länets 
kommuner rätten att besluta om undantag i strandskyddet genom partiell 
delegation från länsstyrelsen. Delegeringen skedde efter begäran från var 
och en av de fyra kommunerna. ÖVriga nio kommuner har inte meddelat 
intresse av att :fa fullständig eller partiell delegation och länsstyrelsen har 
därför behållit dispensrätten tills vidare18

• Ytterligare något som talade 
mot ett allmänt överförande av dispensrätten till kommunerna var de 
farhågor som flera länsstyrelser framfört till utredningen angående 
kommunernas synsätt på strandskyddslagstiftningen. På länsstyrelserna 
menade man att kommunerna möjligen i alltför stor utsträckning såg 
strandskyddet och möjligheten att ge dispens från detsamma som ett 
planeringsinstrument, vid sidan av andra instrument i planprocessen, och 
inte som den restriktiva bebyggelseförbudslag den egentligen var. Ett 
generellt överförande av dispensrätten skulle kunna förstärka denna 
kommunala uppfattning. Naturvårdslagsutredningen ansåg att risken var 
uppenbar för att detta i sin tur skulle kunna uppfattas "som en minskning 
av strandskyddets styrka". Ordningen med kommunal beslutsrätt i 
strandskyddsdispensärenden först efter delegation från länsstyrelserna 
borde därför bestå, menade utredningen19

• 

Naturvårdslagsutredningen var således tämligen nöjd med hur 
naturvårdslagens strandskyddsbestämmelser fungerade och föreslog därför 

14 sou 1990:38, s. 379-382. 
15 Se till exempel Lindgren 1983. 
16 sou 1990:38, s. 218-219. 
17 sou 1990:38, s. 226. 
18 Länsstyrelseenkäten 1993. 
19 sou 1990:38, s. 226-227. 
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inga avgörande ändringar i lagtexten, utan endast några smärre 
omformuleringar för att förtydliga reglerna något och underlätta 
handläggningen. Strandskyddsreglemas innehåll i sak ville utredningen 
inte ändra på20

• Regeringen följde i stort Naturvårdslagsutredningens 
förslag i 1991 års miljöproposition och föreslog följaktligen bara några 
smärre ändringar i strandskyddsbestämmelserna21

• 

I utredningens redogörelse för länsstyrelsernas åsikter om 
kommunernas handhavande av dispensrätten fmns uppenbarligen en 
paradox. Dels påstods att kommunerna väl klarade av att hävda 
strandskyddet framför andra intressen, dels att kommunerna betraktade 
strandskyddsbestämmelserna som ett planeringsinstrument bland andra, 
vilket på sikt skulle kunna undergräva strandskyddet till förmån för 
andra, kommunala intressen. Av det sistnämnda resonemanget kan 
slutsatsen dras att Naturvårdslagsutredningen var relativt skeptisk till att 
landets kommuner i allmänhet skulle klara av att hantera rätten att göra 
undantag i strandskyddet på ett korrekt sätt, om inte länsstyrelserna på 
något sätt hade kontroll över kommunernas agerande. Den bestående 
ordningen med kommunalt strandskyddsansvar, helt eller delvis, först 
efter delegation tycktes däremot fungera och därför fick den kvarstå. 

Några år tidigare, i propositionen till plan- och bygglagen22
, disku

terades konsekvenserna av att flytta strandskyddsansvaret helt och hållet 
från länsstyrelserna till kommunerna genom att föra över strandskydds
reglema från naturvårdslagen till den nya plan- och bygglagen. 
Därigenom skulle rätten att på olika sätt inskränka eller utvidga strand
skyddet bli ännu ett instrument för kommunerna att styra bebyggelse
utvecklingen inom sina områden. I propositionen framhölls emellertid 
allemansrättens grundläggande betydelse för strandskyddet och eftersom 
allemansrätten var av mycket stort intresse för hela nationen, enligt 
regeringens uppfattning, så skulle en total kommunal kontroll över 
strandskyddet, och därigenom indirekt över viktiga delar av allemans
rätten, uppfattas som en försvagning av strandskyddets styrka23

• Man 
valde därför att låta strandskyddsbestämmelserna stå kvar i naturvårds
lagen. 

Även den så kallade Miljöskyddskomrnitten ansåg i sitt förslag till 
en samlad miljö- och naturvårdslagstiftning, "Miljöbalken"24

, 1993 att 

20 sou 1990:38, s. 19-20, 234. 
21 Proposition 90/1990/91, s. 549-550. 
22 Proposition 111985/86. 
23 Proposition 1/1985/86, s. 104. 
24 sou 1993:27. 
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strandskyddet inte borde flyttas till plan- och bygglag&iftningen, vilket 
alltså i praktiken skulle innebära en fullständig överföring av kontrollen 
till kommunerna, utan istället ligga i miljöbalkens naturvårdsdel. Beslut 
om undantag och dispens (rån strandskyddet skulle enligt förslaget ligga 
kvar hos länsstyrelserna och liksom förut skulle dispensrätten kunna över
föras till kommunerna genom delegation25

• 

De nämnda offentliga utredningarna som behandlade delegations
frågan i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet var således märkbart 
skeptiska till kommunernas förmåga att helt på egen hand hantera 
strandskyddet. Systemet med kommunalt strandskyddsansvar genom 
delegation av dispensrätten från länsstyrelserna borde därför bestå. Det 
fanns dock de som inte litade på kommunerna ens under länsstyrelsernas 
överinseende. Som exempel kan nämnas den debatt om strandskyddet och 
dess tillämpning som fördes i radio under våren 1991 i Pl:s program 
"Klarspråk". Privatpersoner, politiker och tjänstemän på kommuner, 
länsstyrelser och Naturvårdsverket deltog i debatten, vilket ger en 
fingervisning om den betydelse strandskyddsfrågan tillmättes. Flera inlägg 
var starkt kritiska till kommunernas tillämpning av strandskyddsreglerna 
och bland annat ställdes krav på att delegation av dispensrätten skulle 
upphävas för sådana kommuner "som inte följer gällande rätt"26

• Rune 
Frisen, avdelningschef på Naturvårdsverkets naturresursavdelning, 
hävdade i ett inlägg att strandskyddet inte respekterades, eller ens 
accepterades, i vissa kommuner. Särskilt allvarligt ställt var det i de delar 
av landet som hade stränder av högsta värde för friluftslivet, bland annat 
skärgårdsområdena. För att :fa strandskyddet att fungera bättre måste 
Naturvårdsverket dels noggrant bevaka strandskyddsbeslut i sådana 
områden där brister i tillämpningen var uppenbara, dels öka 
informationen till beslutsfattarna, menade Frisen. Därvidlag var det 
viktigt att understryka strandskyddets långsiktighet samt att strandskyddet 
inte enbart var en lokal planfråga, utan i första hand skulle betraktas som 
en naturvårds- och naturresursfråga av stor betydelse för hela landet. 
Kontroll och upplysning var således Naturvårdsverkets medicin för att 
bota kommunernas påstådda "dispenssjuka". Rune Frisen avslutade sitt 
inlägg med att dessutom framhäva betydelsen av allmänhetens 
engagemang när det gällde att bevaka tillämpningen och upprätthålla 
syftet med strandskyddet27

• 

25 sou 1993:27, s. 100-102. 
26 "Klarspråk", Riksradion Pl , Ulf Öhström, Vänndö 1991-04-04. 
27 "Klarspråk", Riksradion PI , Rune Frisen, Naturvårdsverket 1991-04-29. 
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I debatten i radioprogrammet "Klarspråk" fanns också de som 
försvarade kommunernas agerande i strandskyddsfrågor, till exempel 
planchefen på länsstyrelsen i Stockholms län, Lena Leander. Hon menade 
att länets kommuner överlag tog ansvar för den delegerade dispensrätten 
på ett bra sätt. Restriktiviteten vid dispensgivandet var enligt 
länsstyrelsens bedömning stor och därför fanns det ingen anledning att 
återkalla några delegationer, hävdade Lena Leander. Att man i 
Stockholms län hade cirka tio kommunala dispensbeslut per år i genom
snitt som överklagades av Naturvårdsverket sågs inte som något problem 
i sarnmanhanget28

• 

Inte helt överraskande var också Naturskyddsföreningen starkt kritisk 
till den kommunala strandskyddstillämpningen i början av 1990-talet. 
Förutom föreningens allmänna misstroende mot kommunerna i 
strandskyddsfrågan, som anknöt till kritiken av införandet av delegations
möj ligheten 1974, stödde sig föreningen på en undersökning som 
Statskontoret genomförde 1992. Undersökningen gällde länsstyrelsernas 
delegering av dispensrätten till kommunerna och visade att kommunerna 
i allmänhet var mera villiga att tillåta bebyggelse längs stränderna än 
länsstyrelserna29

• Statskontorets undersökning byggde emellertid på ett 
antal fingerade dispensfall som ett urval av landets länsstyrelser och deras 
kommuner skulle ta ställning till i en enkät. Därför var man från 
Statskontorets sida noga med att påpeka att undersökningen endast gällde 
hur "bedömningen av strandskyddsärenden påverkats av delegeringen" 
och inte "huruvida delegeringen till kommunerna har lett till att våra 
stränder faktiskt har bebyggts i större omfattning än vad som skulle ha 
blivit fallet om beslutsrätten legat kvar på länsstyrelserna"30

• Enligt 
undersökningen var kommunerna mera benägna att ge dispens än 
länsstyrelserna. Utifrån de fingerade strandskyddsärendena kunde 
konstateras att genomsnittskommunen gav dispens i fem fall av tio medan 
genomsnittslänsstyrelsen endast gav dispens i tre fall av tio. Det visade 
sig samtidigt att varken kommunerna eller länsstyrelserna var särskilt 
eniga i sina bedömningar. Länsstyrelserna delade i flera fall upp sig i två 
lika stora grupper, där hälften sade ja till dispens medan andra hälften 
sade nej i ett och samma ärende. Kommunerna var överlag mera 
samstämmiga men ändå långt ifrån fullständigt ense31

• Dessutom 

28 "Klarspråk", Riksradion Pl, Lena Leander, Länsstyrelsen i Stockholms län 
1991-04-22. 

29 Dagens Nyheter 1993-04-01; Karin Bergqvist 1993.; Statskontoret 1992:28. 
30 Statskontoret 1992:28, s. 11. 
31 Statskontoret 1992:28, s. 21. 
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bekräftade Statskontorets undersölming Naturvårdslagsutredningens 
antaganden några år tidigare om regionala skillnader vid strandskydds
tillämpningen. "Den mest dispensbenägna gruppen är glesbygds
kommunerna", slog unde~ölmingen fast32

. 

Naturvårdslagsutredningens undersölming bland landets länsstyrelser 
hade ju dock visat att kommunerna överlag väl klarade av att hävda 
strandskyddet i enlighet med lagens syfte, åtminstone enligt 
länsstyrelsernas uppfattning. Som tidigare påpekats var emellertid 
Naturvårdslagsutredningens uppfattning om kommunernas framtida 
agerande inte helt entydig. Statskontoret ansåg, trots resultaten av 
undersökningen och till skillnad från Naturskyddsföreningen, att 
dispensbeslutsrätten borde ligga hos kommunerna. Detta ställningstagande 
kan kanske tyckas vara aningen märkligt, särskilt som en av 
undersökningens tyngsta slutsatser var att "delegeringen av rätten att 
besluta om undantag från strandskyddet har medfört att det idag medges 
fler dispenser än om länsstyrelserna haft kvar beslutanderätten"33

• Men 
ställningstagandet motiverades med lokalkännedomens stora betydelse för 
möjligheterna att fatta riktiga beslut i enskilda ärenden. Kommunernas 
större undantagsbenägenhet borde kunna stävjas genom att Naturvårds
verket kontrollerade de kommunala besluten och liksom tidigare, i 
enlighet med gällade regler, överklagade sådana beslut som inte överens
stämrnde med strandskyddets syfte, menade Statskontoret34

• Åsikten tyder 
på att Statskontoret, liksom Naturvårdslagsutredningen och senare 
Miljöskyddskommitten, egentligen ansåg att det rådande systemet med 
delegering av dispensrätten till kommunerna fungerade relativt bra. 

Oavsett Statskontorets metod med fingerade fall samt förordande av 
kommunal dispensrätt framstod dess undersökning i Naturskydds
föreningens perspektiv som ett tydligt bevis för att föreningen hade rätt 
i sin kritik av strandskyddsdelegeringen. Undersökningen visade ju att ju 
fler kommuner som erhöll delegation, desto fler dispenser beviljades. På 
sikt medförde detta en försvagning av strandskyddet, enligt Naturskydds
föreningens uppfattning35

• 

Hade Naturskyddsföreningen rätt i denna uppfattning? För att kunna 
besvara frågan måste vi dels se om antalet dispenser verkligen har ökat 
i takt med att alltfler kommuner erhållit delegation, dels analysera vilken 
typ av dispenser det rört sig om, det vill säga i vilka områden och för 

32 Statskontoret 1992:28, s. 23. 
33 Statskontoret 1992:28, s. 8. 
34 Statskontoret 1992:28, s. 34. 
35 Dagens Nyheter 1993-04-01; Bergqvist 1993. 
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vilken slags bebyggelse dispenserna beviljats samt i vilken mån de 
påverkat allmänhetens möjligheter att nyttja strandområden. Det sist
nämnda, som behandlas utförligt längre fram i detta kapitel, visar att de 
allra flesta dispenser har bevi~ats i enlighet med de "särskilda skäl" som 
angivits av Naturvårdsverket3 och därför inte har inskränkt det allemans
rättsliga nyttjandet av stränderna i någon större utsträckning. Det är 
sålunda svårt att uppfatta dessa dispenser som ett reellt hot mot hela 
strandskyddet och dess syfte. Samtidigt har antalet av Naturvårdsverket 
överklagade dispensbeslut ökat kraftigt, särskilt under andra hälften av 
1980-talet, vilket naturligtvis kan tolkas som ett uttryck för en mera 
slapphänt dispensgivning, orsakad av kommunernas allt större inflytande 
över strandskyddstillämpningen genom delegation. I riksperspektiv rör det 
sig om relativt fa sådana ärenden per år, men tendensen är ändå tydlig. 
Det har i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet beviljats alltfler 
dispenser som saknat "särskilt skäl" enligt Naturvårdsverkets uppfattning. 
Emellertid kan inte något tydligt samband mellan delegation och 
Naturvårdsverkets överklaganden påvisas eftersom delegeringsprocessen 
påbörjades redan 1974 och den dramatiska ökningen av överklaganden 
kom först omkring 15 år senare. 

En sammanställning över antalet beviljade dispenser årsvis, sedan 
strandskyddsbestämrnelserna vävdes in i naturvårdslagen 1964, antyder 
att dispensgivandet knappast har ökat under den period som delegations
besluten tagits, det vill säga från och med 1974 och framåt. Stora luckor 
i det statistiska underlaget gör det dock omöjligt att presentera en exakt 
bild av utvecklingen (se tabell 1). Däremot kan två andra intressanta 
utvecklingsmönster påvisas. Det ena gäller perioden före införandet av 
delegationsmöjligheten, då alltså enbart länsstyrelserna beslutade om 
undantag i strandskyddet. Från 1965 till 1974 ökade årsantalet dispenser 
med nästan 280 procent. I absoluta tal handlade det om en ökning från 
drygt 400 dispenser 1965 till över 1 100 dispenser 1974. Det var uppen
barligen inte så att delegeringen av dispensrätten till kommunerna 
föregicks av en synnerligen restriktiv och statisk tillämpning från läns
styrelsernas sida som sedan kommunerna frångick. Det andra mönstret 
visar dock på en markant ökning av antalet dispenser 1975/76 jämfört 
med 1974. Denna förändring kan naturligtvis ses som en följd av den då 
nya delegationsmöjligheten men har snarare med det samtidiga införandet 
av det generella strandskyddet att göra Till stor del bestod ökningen av 
ärenden som rörde områden vilka inte hade omfattats av det selektiva 

36 Naturvårdsverket 1976(b ); Naturvårdsverket 1990(b). 
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strandskyddet, men som genom förändringarna av lagstiftningen 1974 
hamnade under det generella skyddet37

• 

Tabell l. Antal beviljade strandskyddsdispenser 1965-1991192. 

ÅR ANTAL ÅR ANTAL 

1965 413 1979 ca 3000 

1966 617 1980 ca 3000 

1967 758 1981 ca 3000 

1968 984 1982 ? 

1969 902 1983 ? 

1970 1068 1984 ? 

1971 1093 1985 ? 

1972 1176 1986 ? 

1973 1273 1987 ? 

1974 1148 1988 ? 

1975/76 2555 1989 ? 

1976 ca 3000 1990 4000 

1977 ca 3000 1991 ca4000 

1978 ca 3000 1991192 3367 

Kommentar: Fram till och med 1974 upprättade Naturvårdsverket årsvisa 
sammanställningar av antalet dispensbeslut i landet. Detta upphörde i samband med 
att den generella strandskyddslagstiftningen började gälla 1975. För perioden 1 juli 
1975 - 30 juni 1976 genomfördes dock en särskild studie av Naturvårdsverket. Eidar 
Lindgrens (1983) bedömningar av antalet ärenden 1976-81 bygger på enkätsvar från 
ett urval av landets länsstyrelser (16 st) och kommuner (41 st). Uppgiften för 1990 
kommer från Statistiska centralbyrån (SCB) som inte närmare anger hur summan 
räknats fram. Uppskattningen för 1991 har gjorts på Naturvårdsverkets 
naturresursavdelning som också ansvarar för studien av perioden 1 juni 1991 - 31 maj 
1992. Källa: Jordbruksdepartementet 1974, s. 147; Eidar Lindgren 1983, s. 27-29; 
Naturvårdsverket 1977; Naturvårdsverket 1993; SCB 1993, s. 35. 

37 Naturvårdsverket 1977, s. 3. 
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Efter den initiala ökningen har emellertid antalet dispenser per år av allt 
att döma varit relativt stabilt, trots att delegeringen av dispensrätten 
fortgått under andra hälften av 1970-talet, hela 1980-talet och början av 
1990-talet. 

Slutsatsen blir att det inte finns något påvisbart samband mellan 
strandskyddsdelegering och ökat antal dispenser, eller med andra ord, att 
överföringen av dispensrätten till landets kommuner inte generellt har lett 
till en sådan ökning av antalet dispenser att strandskyddet som sådant kan 
anses vara hotat av detta Naturskyddsföreningens uppfattning därvidlag 
måste därför betraktas som ogrundad. 

5.2 Delegeringspmcessen 

Hur har strandskyddsdelegeringen gått till i praktiken? Uppenbarligen har 
delegeringsmöjligheten brukats på olika sätt av landets länsstyrelser. För 
att belysa detta har jag valt fyra exempel: storstadslänen Stockholms län 
och Göteborgs och Bohus län samt landsortslänen östergötlands län och 
Jämtlands län. Utan att på något sätt göra anspråk på att ge en 
heltäckande bild av delegeringsprocessen i Sverige, menar jag att viktiga 
regionala skillnader mellan befolkningstäta och glesbygdspräglade delar 
av landet, liksom den tidigare påtalade traditionsbetingade skillnaden 
mellan Stockholm och Göteborg i synsätt på strandskyddet tydliggörs 
med dessa fyra exempel. 

Om vi börjar med storstadslänen och först ser på delegerings
processen i Stockholms län, så erhöll samtliga 23 kommuner i länet 
delegation av dispensrätten redan 1976, men då endast för komplements
byggnader till befintliga huvudbyggnader. I beslutet påtalades att 
fiskebod, jaktstuga och liknande inte fick räknas som huvudbyggnad. 
Komplementsbyggnaden skulle vara liten och ligga nära huvudbyggnaden 
och den fick på inga villkor inskränka allemansrätten38

• För kommunerna 
innebar detta delegationsbeslut knappast att deras inflytande över 
strandskyddets tillämpning ökade. Snarare kan beslutet betraktas som en 
rent administrativ åtgärd från länsstyrelsens sida "Solklara dispensfall11 

enligt Naturvårdsverkets anvisningar39 flyttades helt enkelt från 
länsstyrelsens bord till kommunernas. Genom denna manöver minskades 

38 Länsstyrelsen i Stockholms län: Arbetshandling 93-02-09 gällande strand
skyddsdelegationer. 

39 Naturvårdsverket 1976(b). 
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länsstyrelsens arbetsbörda samtidigt som kontrollen av dispens
ansökningar förmodligen blev mera noggrann på grund av de kommunala 
myndigheternas bättre lokal.kännedom i enskilda ärenden. Sannolikt 
förenklades också handläggningen för den dispenssökande. 

Året därpå erhöll emellertid elva kommuner inom Stor
Stockholmsområdet fullständig delegation av rätten att bevilja dispens 
från strandskyddet40 och 1980 erhöll fyra kust- och skärgårdskommuner 
partiell delegation. Begränsningarna för de sistnämnda kommunernas 
dispensgivande var både av geografisk och verksarnhetsanknuten art. De 
geografiska begränsningarna bestod i att länsstyrelsen behöll dispensrätten 
över stora delar av skärgården, huvudsakligen mellan- och 
ytterskärgården, samt över naturreservat, f'agelskyddsområden och 
fornlämningsområden. De andra begränsningarna gällde verksamheter 
som samtidigt skulle prövas av länsstyrelsen enligt annan lagstiftning. 
Som exempel nämndes grustäkter, fiskodlingar och större 
båtanläggningar, så kallade marinor. Kustkommunerna fick två år på sig 
att hantera dispensgivandet, därefter skulle beslutet omprövas. Någon 
omprövning har dock inte skett (1993). För de 15 kommunerna med 
utökad delegation gällde att riktlinjer som hade utfärdats av Naturvårds
verket skulle följas, vilket i praktiken innebar att kommunernas skäl till 
dispensgivning skulle överensstämma med de "särskilda skäl" som verket 
angivit41

• 1982 fick ytterligare tre kommuner, två med kust och en med 
lång strandlinje mot Mälaren, partiell delegation under i princip samma 
villkor och med samma begränsningar som de fyra tidigare nämnda 
kustkommunerna Även detta beslut skulle omprövas efter två år, vilket 
också skedde. Länsstyrelsen fastställde då samma villkor att gälla tills 
vidare. 

1983 förnyades det länstäckande delegationsbeslutet rörande 
dispenser för mindre komplementsbyggnader i fyra kommuner. 
Anledningen var kommundelning och de två nya kommuner som hade 
skapats, liksom de två gamla som delats, erhöll alltså samma dispensrätt 
som gällde för övriga kommuner sedan 1976. 1986 erhöll fem 
kommuner, varav två vid kusten och två med mälarstrand, partiell 
delegation. Villkor och begränsningar var i huvudsak de samma som vid 
besluten 1980 och 1982 men nu tillade Länsstyrelsen också att regeringen 

40 Beslutsrätten gällde dock inte för byggande av försvarsanläggning eller allmän 
väg, i enlighet med bestämmelserna i 28 a § naturvärdsförordningen (SFS 
1976:484). 

41 Naturvårdsverket l 976(b ). 
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"förutsätter stor återhållsamhet". Året efter tog; ett liknande beslut för 
ytterligare två kommuner, en vid Mälaren och en med kortare kuststräcka 

Länsstyrelsen beslutade 1992 att bevilja kustkommunen Tyresö 
partiell delegation, vilket kommunen redan hade enligt beslutet 1982. Det 
nya delegationsbeslutet innebar en precisering och konkretisering av var 
och för vilka verksamheter delegationen inte skulle gälla Till exempel 
nämndes fiskodlingar "för en produktion större än 10 ton fisk per år". Det 
var alltså inte fråga om att göra några påtagliga förändringar i sak eller 
att nämnvärt utvidga dispensrätten för Tyresö kommun42

. 

Sammanfattning;vis erhöll samtliga kommuner i Stockholms län 
delegation av rätten att bevilja dispens från strandskyddet genom de åtta 
länsstyrelsebesluten mellan 1976 och 1992. Inledning;vis gällde 
delegationen endast mindre komplementsbyggnader men efterhand 
utökades kommunernas kontroll över dispensgivandet i mer eller mindre 
omfattning. Det var dock endast de starkt urbant präglade kommunerna 
som erhöll fullständig delegation medan övriga, i synnerhet kust- och 
skärgårdskommunema, fick riöja sig partiella delegationer. Genom olika 
begränsningar i dessa delegationer har länsstyrelsen behållit kontrollen 
över framför allt mellan- och ytterskärgården samt vissa verksamheter 
som kräver vattenlokalisering, till exempel småbåtshamnar och större 
fiskodlingar. 

I Göteborg; och Bohus län informerade länsstyrelsen i en skrivelse 
1977 kommunerna om de möjligheter till delegering av besluts
befogenheter, däribland rätten att bevilja strandskyddsdispens, som fanns 
efter ändringarna i naturvårdslagen 1974. Länsstyrelsen förklarade 
emellertid i skrivelsen att strandskyddsdelegationen inte kunde bli 
fullständig, utan endast partiell. Strandskyddsområden utmed länets 
havskust och kring sjöar och vattendrag inom ett tiotal större områden, 
vilka i den fysiska riksplaneringen betecknats vara av riksintresse för det 
rörliga friluftslivet, skulle länsstyrelsen behålla kontrollen över43

• För 
exempelvis en kustkommun var det således mening;löst att ansöka om 
fullständig delegation44

• Anledningen till ställning;tagandet var de 

42 Länsstyrelsen i Stockholms län: Arbetshandling 93-02-09 gällande strand
skyddsdelegationer. 

43 Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län: Delegering av länsstyrelsens besluts
befogenheter enligt vissa bestämmelser i naturvårdslagen. Beslut 1979-05-21. 
Dnr 11.1299-5265-78. 

44 Det var för övrigt lönlöst för samtliga kommuner i länet att ansöka om 
fullständig delegation eftersom alla 15 hade områden av riksintresse för frilufts
livet inom sina gränser, se Naturvårdsverket 1976(a). 
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anvisningar för delegation som angavs i den regeringsproposition som 
innehöll förslaget till ändringar i naturvårdslagen 197445

• Enligt dessa 
anvisningar borde delegation till kommunerna omfatta beslutsfunktioner 
där bland annat "rent lokala intressen står i förgrunden"46

• Länsstyrelsen 
i Göteborgs och Bohus län menade att det var uppenbart att inte enbart 
lokala intressen stod i förgrunden i de strandområden som var av 
riksintresse för det rörliga friluftslivet. Beslut som påverkade strand
skyddets omfattning i sådana områden berörde fler människor än de som 
var bosatta i den kommun där de aktuella stränderna var belägna, 
hävdade länsstyrelsen. Därför borde dispensrätten stanna kvar hos 
länsstyrelsen, särskilt när det gällde strandområden utmed havskusten 
men också i nio större naturområden i länets inland, som alla bedömts 
vara av riksintresse för frilu:ftslivet47

• Den fysiska riksplaneringen och 
dess riksintressen användes således som argument för att förvägra 
kommunerna fullständig strandskyddsdelegation. 

Länsstyrelsens skrivelse resulterade i att tio, varav åtta med kust, av 
länets 15 kommuner begärde att få delegation av bland annat 
strandskyddsdispensrätten. Trots länsstyrelsens tydliga deklaration i 
skrivelsen ville sex, varav fyra med kust, av de tio kommunerna ha 
delegation utan begränsningar. De övriga fyra nöjde sig. med vad 
länsstyrelsen sagt sig vara beredd att lämna över. Härpå beslutade 
länsstyrelsen 1979 att bevilja partiell strandskyddsdelegation, i enlighet 
med de ovannämnda villkoren, för de tio kommunerna 

När det gällde mindre komplementsbyggnader på redan bebyggda 
tomter borde dock kommunerna ha dispensrätt även inom riksintresse
områdena, menade länsstyrelsen. Garage, förråd, gäststugor, båthus och 
liknande på etablerade tomter påverkade inte den allemansrättsliga 
tillgängligheten och därför var det enklast för alla parter om 
strandskyddsprövningen av sådana byggärenden gjordes av kommunernas 
byggnadsnämnder i samband med bygglovsprövningen, löd argumentet48

• 

Liksom länsstyrelsen i Stockholms län ville således länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län flytta över enkla rutindispensärenden till 

45 Proposition 166/1974. 
46 Proposition 166/1974, s. 114. 
47 Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län: Delegering av länsstyrelsens besluts

befogenheter enligt vissa bestämmelser i naturvårdslagen. Beslut 1979-05-21. 
Dnr 11.1299-5265-78. 

48 Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län: Delegering av länsstyrelsens besluts
befogenheter enligt vissa bestämmelser i naturvårdslagen. Beslut 1979-05-21. 
Dnr 11.1299-5265-78. 
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kommunerna för att förenkla handläggningen och minska sin egen 
arbetsbörda 

De kommuner som hade begärt fullständig delegation var emellertid 
inte nöjda med resultatet. De framförde besvär mot beslutet hos 
regeringen och krävde att inslcränkningama i dispensrätten skulle 
upphävas. Dessa kommuner ville uppenbarligen inte ha något 
"halvansvar". För de fyra kustkommunerna var länsstyrelsens delegations
beslut förmodligen särskilt olyckligt eftersom det innebar att de viktiga 
havsstrandornrådena hamnade utanför kommunernas kontroll. Regeringen 
avvisade dock besvären 1980 med motiveringen att det dels var befogat 
med allmän återhållsamhet med delegation inom riksintresseområden, dels 
att kommunernas planeringslägen och resurser i form av naturvårdskunnig 
personal spelade roll för frågan om delegation49

. Utan att det sades rent 
ut ansåg uppenbarligen regeringen att de klagande kommunerna hade 
både en i sammanhanget otillfredsställande planeringssituation och allför 
svag sakkunskap i naturvårds:frågor. Denna uppfattning rimmade alltså 
illa med de påståenden om ökat kommunalt naturvårdsengagemang, större 
planeringsresurser och den fysiska riksplaneringens riktlinjer om 
kommunalt ansvar som regeringen hade hävdat 1974 till stöd för 
delegeringsreformen. Regeringens tveksamhet 1980 berodde också på att 
det vid tidpunkten saknades erfarenheter av kommunal strandskydds
tillämpning. Först borde sådana erfarenheter inhämtas och beaktas innan 
eventuella beslut om fullständig delegation till kommunerna kunde tas, 
menade regeringen50

• 

Emellertid erhöll Göteborgs kommun fullständig strandskydds
delegation 1981. Till skillnad från de bohuskommuner som två år tidigare 
hade beviljats partiell delegation ansågs Göteborgs kommun ha både ett 
fullgott planeringsunderlag och personal med tillräcklig sakkunskap i 
naturvårds:frågor för att kunna hantera strandskyddsdispenser på ett riktigt 
sätt, även i områden av riksintresse. Länsstyrelsen fann därför ingen 
anledning att göra några inskränkningar i delegationen som således även 
omfattade Göteborgs kommuns kust- och skärgårdsområden51

• 

49 Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län: Delegering av länsstyrelsens besluts
befogenheter enligt vissa bestämmelser i naturvårdslagen. Beslut 1981-04-27. 
Dnr 11.1299-835-80. 

50 Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län: Delegering av länsstyrelsens besluts
befogenheter enligt vissa bestämmelser i naturvårdslagen. Beslut 1981-04-27. 
Dnr 11.1299-835-80. 

51 Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohuslän: Delegering av länsstyrelsens besluts
befogenheter enligt vissa bestämmelser i naturvårdslagen. Beslut 1981-04-27. 
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Tre år senare fick en kustkommun, efter begäran om fullständig 
delegation, partiell delegation på samma villkor som för de tio kommuner 
som erhållit delegation 1979, det vill säga med geografisk begränsning 
för kusten och riksintresseområden. Begränsningen gällde inte för mindre 
komplementsbyggnader på etable~e tomter52

• 1992 erhöll ytterligare en 
kustkommun partiell delegation. A ven denna gång var begränsningen 
geografisk och utgjordes av områden som omfattas av 3 kap. 1-3 §§ i 
naturresurslagen, vilket huvudsakligen var lika med kommunens kust- och 
skärgårdsområden. Liksom för de andra kommunerna med partiell 
delegation i länet omfattade begränsningen inte mindre komplements
byggnader53. 

Genom de fyra delegationsbesluten mellan 1979 och 1992 erhöll 13 
av länets 15 kommuner rätten att ge dispens från strandskyddet. 
Fullständig delegation beviljades endast den urbant dominerade 
Göteborgs kommun medan övriga kommuner fick nöja sig med partiella 
delegationer. Länsstyrelsen har därigenom behållit kontrollen över 
framför allt kust- och skärgårdsområdena samt områden av riksintresse 
i de inre delarna av länet. Dispensärenden som rör mindre 
komplementsbyggnader handhas dock av kommunerna utan inskränk
ningar. Två av länets kommuner, en med kuststräcka och en utan, saknar 
fortfarande (1993) befogenhet att ge dispens från strandskyddet. 

Liksom länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län gick länsstyrelsen 
i östergötlands län ut med en skrivelse 1977 och informerade länets 
kommuner om möjligheterna till delegering av vissa beslut enligt 
naturvårdslagen. Året därpå erhöll tio, däribland de tre kustkommunerna, 
av länets 13 kommuner delegation av olika omfattning. Två kommuner 
erhöll fullständig delegation av rätten att bevilja dispens från 
strandskyddet medan övriga åtta fick nöja sig med partiella delegationer. 
Länsstyrelsen behöll dispensrätten för stränder "vid havet och dess vikar" 
samt i riksintresseområden i länets inland. Komplementsbebyggelse på 

Dnr 11.1299-835-80. 
52 Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län: Delegering av länsstyrelsens besluts

befogenheter enligt vissa bestämmelser i naturvårdslagen. Beslut 1984-03-01. 
Dnr 11.1299-619-84. 

53 Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län: Delegering av länsstyrelsens besluts
befogenheter enligt vissa bestämmelser enligt naturvårdslagen. Beslut 1992-06-
04. Dnr 2329-8862-92. 
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etablerad tomt samt enstaka mindre bryggor fick dock kommunerna 
besluta om utan de geografiska begränsningama54

• 

Som viktigt direktiv i samband med delegeringarna framfördes att 
kommunerna alltid borde ange "särskilda skäl" i enlighet med Naturvårds
verkets anvisningar55 vid dispensbeslut. länsstyrelsen i ÖStergötlands län 
ansåg dock att kommunerna inte slaviskt behövde motivera sina dispens
beslut med något av Naturvårdsverkets särskilda skäl. Även andra skäl 
kunde åberopas. Dessa andra skäl beskrevs dock inte närmare56. Att det 
förelåg särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt Naturvårdsverkets 
uppfattning var således inte ett absolut krav för att kommunerna skulle 
:fa nyttja sin delegerade beslutsrätt, menade länsstyrelsen. 

1979 respektive 1982 erhöll ytterligare två kommuner partiell 
delegation på i princip samma villkor som för de åtta ovan nämnda 
kommunerna Genom två delegationsbeslut i slutet av 1970-talet och ett 
i början av 1980-talet fick således samtliga kommuner i ÖStergötlands 
län, utom en, någon form av strandskyddsdelegation, de allra flesta 
partiell sådan. 1988 skickade emellertid länsstyrelsen ut en ny skrivelse 
till kommunerna med information om delegeringsmöjligheten. 
Länsstyrelsen menade att det var nödvändigt att ompröva de rådande 
delegationerna, dels på grund av att nu hade erfarenheter av 
kommunernas dispensgivande erhållits, dels borde handläggningsrutinema 
kunna förenklas. I skrivelsen fanns ett förslag till nya delegationsbeslut 
som för de flesta kommunerna skulle innebära en utökning av besluts
befogenheterna när det gällde strandskyddsdispenser. Enligt förslaget 
skulle merparten av kommunerna :fa dispensrätt även inom riksintresse
områden57. 

Tre år senare tog länsstyrelsen ett nytt beslut om delegering av 
rätten att bevilja dispens från strandskyddet, som i huvudsak byggde på 
förslaget från 1988. Till skillnad från tidigare beslut var detta 
länstäckande och inte inriktat på kommunerna var för sig. Samtliga 
östgötakommuner erhöll utökad delegation genom beslutet, men eftersom 

54 Länsstyrelsen i ÖStergötlands län: Delegering beträffande vissa beslut enligt 
naturvårdslagen. Beslut 1978-03-17. Dnr 11.1299-445-78; Dnr 11.1299-134-78; 
Länsstyrelsen i ÖStergötlands län: Delegering av beslutanderätt enligt 43§ andra 
st naturvårdslagen (NVL). Skrivelse 1988-05-16. Dnr 2321-7671-88. 

55 Naturvårdsverket l 976(b). 
56 Länsstyrelsen i östergötlands län: Delegering beträffande vissa beslut enligt 

naturvårdslagen. Beslut 1978-03-17. Dnr 11.1299-445-78; Dnr 11.1299-134-78. 
57 Länsstyrelsen i ÖStergötlands län: Delegering av beslutanderätt enligt 43§ andra 

st naturvårdslagen (NVL). Skrivelse 1988-05-16. Dnr 2321-7671-88. 
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de flesta kommunerna berördes av någon av de fem större geografiska 
begränsningar som angavs av länsstyrelsen, var det inte fråga om någon 
allomfattande fullständig delegation. Viktigast bland begränsningarna var 
länets kust- och skärgårdsområden. Där och i de andra angivna områdena 
behöll länsstyrelsen kontrollen, utom för bryggor och byggnader som 
uppfördes "inom eller i direkt anslutning till a) mark- och/eller 
vattenområde, som avstyckats som tomtplats och där avstyckningen inte 
är äldre än tio år, eller b) etablerad tomtplats om högst 3 000 
kvadratmeter". Jämfört med de tidigare delegeringarna innebar detta alltså 
att de berörda kommunerna fick besluta om strandskyddsdispens även för 
andra byggnader än komplementsbyggnader och för alla bryggor. Utanför 
de fem särskilda områdena var delegationen i princip fullständig58

• 

I anslutning till delegationsbeslutet 1991 beslutade länsstyrelsen att 
komplementsbyggnader som uppfördes på etablerad tomt och längre från 
stranden än huvudbyggnaden inte längre skulle omfattas av strandskyddet 
överhuvudtaget. Sådana komplementsbyggnader krävde således inte 
längre dispens. Anledningen var att länsstyrelsen ville förenkla hand
läggningen och tillvägagångssättet hade blivit möjligt genom den ändring 
som genomfördes i naturvårdslagen 199159. Det kollektiva undantaget för 
komplementsbyggnader kunde göras utan att strandskydds
bestämmelsemas syfte motverkades, menade länsstyrelsen60

• Eftersom 
komplementsbebyggelse av ovan nämnda karaktär inte på något sätt 
inskränker allmänhetens tillgänglighet till strandområden finns det ingen 
anledning att ifrågasätta länsstyrelsens bedömning. 

I ÖStergötlands län valde således länsstyrelsen, genom beslutet 1991, 
en delegeringsstrategi som inte utgick från de enskilda kommunerna, utan 
istället var relaterad till vissa bestämda geografiska områden. I praktiken 
infördes generella, områdesbestämda delegationsregler som gällde i hela 
länet, för samtliga 13 kommuner. Någon lätt markering mot 
Naturvårdsverkets "särskilda skäl" när det gällde direktiven för 
tillämpningen i stil med 1978 års delegationsbeslut märktes inte 1991. 
Länsstyrelsen nöjde sig denna gång med en kort hänvisning till 

58 Länsstyrelsen i ÖStergötlands län: Delegering av vissa beslut enligt naturvårds
lagen m fl lagar. Beslut 1991 -12-19. Dnr 231 1-564/91. 

59 SFS 1991:641. 
60 Länsstyrelsen i ÖStergötlands län: Föreskrift om W1dantag från byggnadsförbud 

inom strandskyddsområde för vissa komplementsbyggnader mm. Beslut 1991-
12-19. Dnr 231 1-15613/91. 
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Naturvårdsverkets allmänna råd om strandskydd61 och påpekade att 
särskilda skäl alltid borde anges då strandskyddsdispens meddelades62

• 

I Jämtlands län erhöll samtliga kommuner partiell delegation redan 
1975, alltså samma år som delegeringsmöjligheten trädde i kraft. 
Delegationen gällde dock endast mindre gårdsbyggnader och 
komplementsbyggnader i anslutning till befintliga bostadshus. Som 
exempel på aktuella byggnader nämndes uthus, förråd och båthus63

. Året 
därpå skickade länsstyrelsen ut en remiss som gav kommunerna möjlighet 
att begära utökad delegation samt att yttra sig i ärendet. Samtliga 
kommuner svarade att de önskade fa fullständig delegation och 1977 
beslutade länsstyrelsen i enlighet med kommunernas begäran. I direktiven 
för tillämpningen uppmanades kommunerna att alltid ange skälen till 
dispensbesluf>4. Emellertid hänvisade inte länsstyrelsen till Naturvårds
verkets rekommendationer om "särskilda skäl", även om länsstyrelsen 
sannolikt hade dessa i åtanke och inte var beredd att acceptera vilka 
kommunala dispensskäl som helst. 

1992 beslutade länsstyrelsen i Jämtlands län, liksom länsstyrelsen i 
östergötlands län hade gjort året innan, att komplementsbyggnader som 
uppfördes på etablerad tomt och längre från stranden än det befintliga 
bostadshuset inte längre skulle om.fattas av strandskyddet. Länsstyrelsen 
menade att de dispensärenden som rörde sådana komplementsbyggnader 
enbart hade skapat "en omfattande och onödig administration". Genom 
reformen förenklades handläggningen samtidigt som strandskyddets syfte 
inte på något sätt hotades, menade länsstyrelsen65• Som påpekats i 
samband med det östgötska exemplet var detta en rimlig bedömning. 

Samtliga kommuner i länet var positiva till förändringen men några 
kommlll1er ansåg att lll1dantaget för komplementsbyggnader borde gälla 
oberoende av var på tomten byggnaden placerades, alltså inte enbart om 
placeringen var längre från stranden än huvudbyggnaden. Länsstyrelsen 

61 Natwvårdsverket 1990(b). 
62 Länsstyrelsen i östergötlands län: Delegering av vissa beslut enligt naturvårds

lagen m f1 lagar. Beslut 1991-12-19. Dnr 2311-564/91. 
63 Länsstyrelsen i Jämtlands län: Delegering av befogenhet att medge undantag 

enligt 16§ tredje stycket naturvårdslagen från förbud, som gäller inom strand
skyddsområde. Beslut 1975-10-29. Dnr 11.089-2582-75. 

64 Länsstyrelsen i Jämtlands län: Delegation till kommunal myndighet av läns
styrelsens beslutsbefogenheter enligt naturvårdslagen. Beslut 1977-05-27. Dnr 
11.089-1209-76; Delegation till kommunal myndighet av länsstyrelsens besluts
befogenheter enligt naturvårdslagen. Beslut 1977-08-29. Dnr 11 .089-2401-77. 

65 Länsstyrelsen i Jämtlands län: Inskränkning av förordnande av strandskydd. 
Beslut 1992-10-14. Dnr 231-1869-92. 
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höll med om att ett generellt undantag för komplementsbyggnader med 
valfri tomtplacering borde vara möjligt, utan "några nämnvärda risker 
från allemansrättslig synpunkt". Med tanke på bestämmelserna i 
naturvårdslagen kunde detta dock inte beviljas66

. 

Som visats ovan valde samtliga länsstyrelser i de fyra exempellänen 
att tidigt delegera dispensrätten för mindre komplementsbyggnader som 
inte påverkade det allemansrättsliga utnyttjandet av stränderna. Detta kan 
betraktas som en rent administrativ åtgärd som säkerligen minskade 
länsstyrelsernas arbetsbörda men knappast gav kommunerna större reellt 
inflytande över strandskyddets tillämpning. Efterhand utökades dock 
delegationerna. I Jämtlands län erhöll samtliga kommuner snabbt 
fullständig delegation medan delegeringsprocessen skedde stegvis och 
betydligt långsammare i de mera sydligt belägna länen67

• Inte någon av 
de tre mellan- och sydsvenska länsstyrelserna har heller beviljat samtliga 
sina kommuner fullständig delegation. Länsstyrelserna i Stockholm och 
Göteborg valde en strategi där urbant präglade kommuner erhöll 
fullständig delegation och övriga kommuner partiell dito, förutom de två 
kommunerna i Göteborgs och Bohus län som ännu inte har erhållit någon 
delegation överhuvudtaget (1993). I ÖStergötlands län utvecklades en 
delvis annan strategi som istället utgick från olika geografiska områden 
vilka erhöll olika delegationsom:fang beroende på karaktär, oavsett 
kommungränserna i länet. Gemensamt för de tre länsstyrelserna är att 
främst kust- och skärgårdsområden har undanhållits kommunerna. 
Länsstyrelsen i Stockholms län har ytterligare understrukit detta genom 
att inte delegera dispensrätten för huvudsakligen kustvattenlokaliserade 
verksamheter, till exempel större fiskodlingar och marinor, till de 
kommuner som ligger utanför Stor-Stockholm. 

Av de fyra länsstyrelsernas olika ageranden kan slutsatsen dras att 
det föreligger skillnader mellan glesbefolkade och tätbefolkade delar av 
landet när det gäller delegeringsprocessens om:fang och hastighet. Det var 
betydligt mindre komplicerat för den jämtländska länsstyrelsen att ge 
kommunerna fullständigt strandskyddsansvar på grund av den stora 
tillgången på obebyggda stränder i länet i kombination med lågt 

66 Länsstyrelsen i Jämtlands län: Inskränkning av förordnande av strandskydd. 
Beslut 1992-10-14. Dnr 231-1869-92. I naturvårdslagen står uttryckligt att 
endast komplementsbyggnader som förläggs längre från stranden än huvud
byggnaden kan omfattas av generellt undantag från strandskyddet (SFS 
1991:641). 

67 Delegeringsprocessen pågår fortfarande om än i långsammare takt än i slutet 
av 1970-talet och början av 1980-talet. 
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befolknings- och bebyggelsetryck. I de tätbefolkade delarna av södra 
Sverige har det varit svårare för länsstyrelserna att lämna ifrån sig 
ansvaret till kommunerna, särskilt i attraktiva kust- och skärgårdsområden 
med högt tryck från både rörligt friluftsliv och sommarstugebebyggelse. 
Kustkommunerna har uppenbarligen inte ansetts ha tillräcklig planerings
och naturvårdskompetens att klara detta komplexa tryck. Denna 
förmodade kommunala oförmåga har varit underförstådd i besluten om 
partiell delegation av länsstyrelserna i Stockholms och ÖStergötlands län 
och mera uttalad i länsstyrelsens i Göteborgs och Bohus län motsvarande 
beslut. De tre mellan- och sydsvenska länsstyrelserna har dessutom 
sannolikt gjort bedömningen att riksintressena ofta står i motsats till 
kommunala intressen, särskilt i attraktiva kustområden, och har därför 
velat behålla kontrollen över just sådana områden av riksintresse. 
Glesbygd-tätbygdsmönstret förstärks således av det faktum att Jämtlands 
län saknar kuster, vilket de andra länen har. De fyra exempellänen visar 
alltså tydligt på skillnader i delegeringsstrategi mellan glesbygd och 
tätbygd men också mellan kust och icke kust. 

När det gäller mitt tidigare påstående om en märkbar skillnad mellan 
länsstyrelserna i Stockholm och Göteborg angående synsätt på 
strandskyddets tillämpning, kan tyckas att det inte finnas några klara 
belägg för det i de beskrivna delegeringsprocesserna. De tva 
länsstyrelserna har ju valt liknande strategier för sina delegationsbeslut. 
Skärskådas dessa noga framträder dock ett par avgörande skillnader. Dels 
gick länsstyrelsen i Stockholms län hastigare fram än den västsvenska 
länsstyrelsen. Redan 1977 beviljades närmare hälften av Stockholms läns 
kommllller fullständig delegation och under de påföljande tio åren erhöll 
samtliga övriga kommuner partiell delegation. I Göteborgs och Bohuslän 
erhöll två tredjedelar av kommunerna partiell delegation 1979 och endast 
en kommllll fullständig delegation först 1981. Som nämnts saknar 
fortfarande (1993) två kommuner strandskyddsdelegation överhuvudtaget 
Dels behöll länsstyrelsen i Stockholms län kontrollen "bara" över mellan
och ytterskärgården i de kustkommuner som erhöll partiell delegation. 
Fastlandsdelen av kusten samt innerskärgården hamnade till stora delar 
lUlder kommllllernas dispensrätt genom delegationsbesluten. I Göteborgs 
och Bohus län innebar besluten om partiell delegation däremot att 
länsstyrelsen undandrog kustkommunerna dispensmöjligheten i så gott 
som samtliga strandområden vid kusten, alltså både i skärgårdens alla 
delar och på fastlandet. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län har 
således varit försiktigare än länsstyrelsen i Stockholms län, både när det 
gäller i vilken takt kommunerna beviljats delegation och den kommunala 
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dispensrättens geografiska omfattning, även om de båda haft liknande 
utgångspunkter för sina delegeringsstrategier. 

5.3 Den Jm1iella delegationem karaktär 

En majoritet av landets länsstyrelser har inte tilldelat sina kommuner 
fullständig delegation av strandskyddsdispensrätten. I den mån delegation 
har beviljats har det oftast varit partiell sådan. Men vari består 
begränsningarna och hur motiverar länsstyrelserna sina beslut om partiell 
delegation? För att möjliggöra en rikstäckande analys av dessa spörsmål 
skickades en enkät till samtliga länsscyrelser i början av 1993. Enkäten 
besvarades under våren samma år. A ven om länsstyrelserna uppen
barligen haft olika ambitionsnivå vid besvarandet framgår vissa generella 
mönster tydligt, bland annat när det gäller delegationsbegränsningarnas 
karaktär och länsstyrelsernas motiveringar till besluten. Innan dessa 
mönster beskrivs och analyseras ska nämnas att av landets 24 
länsstyrelser, varav 15 i län med havskust och nio i inlandslän, har två 
inte svarat alls på enkäten68 och åtta har angivit att fullständig delegation 
råder och att frågan om begränsningar därför inte är aktuell. 14 
länsstyrelser har alltså besvarat enkätens frågor om delegations
begränsningar, tolv med havskust och två i inland. 

Bland de åtta länsstyrelser som beviljat fullständig delegation i sina 
län har två havskust69 medan övriga sex saknar kustområden. Som antytts 
i föregående avsnitt är det uppenbarligen så att länsstyrelser i län utan 
havskust har varit betydligt mera benägna att besluta om fullständig 
delegation till sina kommuner än länsstyrelser i kustlän. Endast två, av 
åtta, länsstyrelser i inlandslän har inte beslutat om fullständig delegation. 
Båda återfinns i Västsverige, den ena i Älvsborgs län och den andra i 
Skaraborgs län, vilket antyder ett intressant regionalt mönster. Övriga sex 
länsstyrelser i inlandslän, som alltså samtliga beviljat sina kommuner 
fullständig delegation, fördelar sig relativt jämnt över landet. Två finns 
i Småland, tre i centrala Svealand och en i Norrlands inland. Denna 
västsvenska försiktighet när det gäller att tilldela kommunerna möjligheter 
att besluta om dispens från strandskyddet kan möjligen i viss mån 
kopplas till det traditionsbundna, relativt striktare synsätt på 

68 Länsstyrelserna i Värmlands län och Gävleborgs län, alltså ett inlandslän och 
ett kustlän. 

69 Länsstyrelserna i Gotlands län och Västernorrlands län. 
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strandskyddets tillämpning som föreligger i grannlänet Göteborgs och 
Bohus län, i jämförelse med Stockholms län. Samtidigt kan både 
Älvsborgs län och Skaraborgs län i och för sig betraktas som "kustlän" 
på grund av sina omfattande strandområden vid Vänern respektive 
Vänern och Vättem 

Tabell 2. Antal länsstyrelser som beviljat fullständig respektive partiell strandskydds
delegation i sina län, fördelade på kustlän och inlandslän. 

kustlän inlands län totalt 

fullständig delegation 2 6 8 

partiell delegation 12 2 14 

Källa: Länsstyrelseenkäten 1993. 

En given följdfråga är om kustområden förekommer allmänt som viktig 
begränsning vid partiell delegation i de tolv kustlän som återstår när icke 
svarande länsstyrelser och de som beviljat fullständig delegation är bort
räknade. Som framgår av tabell 3 dominerar "geografiskt avgränsade 
riksintressen" kraftigt bland de olika delegationsbegränsningarna Elva av 
de tolv länsstyrelserna i kustlänen med partiell delegation har angivit 
främst kustområden, men också vissa områden i länens inlandsdelar, som 
sådana begränsningar. Uppsala län är det enda kustlänet med partiell 
delegation där länsstyrelsen inte angivit kustområdena som begränsning. 
Denna utgörs istället av bryggor i en inlandskommun, medan kust
kommunerna i länet har erhållit fullständig delegation. 

Tabell 3. Strandskyddsdelegationens begränsningar enligt länsstyrelserna. 

Geografiskt avgränsade riksintressen 12 

Andra geografiskt avgränsade områden 4 

Vissa typer av arbetsföretag/byggnader/verksamheter 4 

Kommentar: 14 länsstyrelser har besvarat frågan om delegationens begränsningar. 
Några har markerat flera svarsalternativ70

. Källa: Länsstyrelseenkäten 1993. 

70 Enkätens delegationsdel bestod av fyra frågor, varav två hade fasta 
svarsalternativ: 1) Vilket år skedde delegation av dispensrätten, enl. 16§ NVL, 
till länets kommuner? 2) Är delegationen fullständig? 3) Om nej, vilka är 
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Mönstret när det gäller begränsningar i delegation är både tydligt och 
otvetydigt. Länsstyrelserna har vid delegering av strandskyddsdispens
rätten till kommunerna behållit kontrollen över merparten av landets 
kustområden. I elva av totalt 15 län med havskust utgör kustområden, 
helt eller delvis, den främsta begränsningen i kommunernas dispensrätt. 
I övriga län med havskust har kommunerna dock dispensrätt även i 
kustområdena71

• I övrigt har fyra länsstyrelser angivit "andra geografiskt 
avgränsade områden" som begränsningar i delegation. Det rör sig till 
exempel om "orörda strandområden med uttalade naturvårdsvärden" och 
"särskilt skyddsvärda områden" som inte är klassade som av riksintresse. 
Lika många länsstyrelser har markerat "vissa typer av arbetsföretag! 
byggnader/verksamheter" som begränsningar. Verksamheter och 
anläggningar som nämns är bland annat fiskodlingar, båthamnar och 
bryggor72

• 

Om vi i detalj granskar dispensrättsom:fanget i Sveriges kust
kommuner understryks mönstret med havskustområden som främsta 
begränsning i strandskyddsdelegationen. Av samtliga 82 kustkommuner 
i landet har 18 (22%) inte erhållit någon strandskyddsdelegation 
överhuvudtaget, 43 kommuner (52%) har erhållit partiell delegation och 
21 stycken (26%) fullständig delegation (1993). För merparten, drygt tre 
fjärdedelar, av de kustkommuner som beviljats partiell delegation gäller 
att kusten utgör begränsningen, tillsammans med vissa andra områden av 
riksintresse. Många kustkommuners dispensrätt är också begränsad i 
andra avgränsade områden, till exempel naturvårdsområden, naturreservat 
och fornminnesområden samt angående vissa verksamheter73

• 

De kustkommuner med partiell delegation som har kust- och 
skärgårdsområden som begränsning utgör tillsammans med de 
kustkommuner som helt saknar delegation 62 procent av landets samtliga 
kustkommuner. 

delegationens begränsningar? O goografiskt avgränsade riksintressen O andra 
geografiskt avgränsade områden (ange vilka områden) O vissa typer av 
arbetsföretaglbygganader/verksamheter (ange vilka) 4) Vilka är motiven till att 
ge partiell delegation, och inte fullständig? O att hävda riksintressena gentemot 
kommunala intressen O svaga kommunala resurser att hantera strandskyddet i 
vissa områden O svaga kommunala resurser att hantera vissa verksamheter som 
riktas mot strandområdena O andra motiv? (ange vilka). 

71 Detta gäller Gotlands län, Uppsala län och Västernorrlands län. Gävleborgs län 
har inte besvarat enkäten. 

72 Länsstyrelseenkäten 1993. 
73 Länsstyrelseenkäten 1993 och kompletterande telefonintervjuer med företrädare 

för 25 kustkommuner, december 1993. 

152 



Kontrollen över strandskyddets tillämpning 

Tabell 4. Strandskyddsdelegationens begränsningar i de kust.kommuner som erhållit 
partiell delegation. 

Kust och skärgård 33 

Andra geografiskt avgränsade riksintressen 32 

Andra geografiskt avgränsade områden 28 

Vissa typer av arbetsföretag/byggnader/verksamheter 21 

Källa: Länsstyrelseenkäten 1993 och kompletterande telefonintervjuer med företrädare 
för 25 kust.kommuner, december 1993. 

I dessa har länsstyrelserna således behållit dispenskontrollen över kust
områdena. Resterande 3 8 procent av kustkommunerna har dispensrätt i 
sina kustområden, oavsett om de beviljats :fullständig eller partiell 
delegation Analyseras den regionala fördelningen av kustkommuner med 
respektive utan dispensrätt i kust- och skärgårdsområden framträder 
markanta skillnader mellan norr och söder. Det stora flertalet (94%) 
kustkommuner utan sådan dispensrätt återfinns i mellersta och södra 
Sverige medan delegationsbegränsning för kust och skärgård är sällsynt 
längs norrlandskusten. Endast tre norrländska kustkommuner saknar rätt 
att bevilja dispens från strandskyddet i sina kustområden. Noteras bör 
dock att även majoriteten ( 55%) av de kustkommuner som har dispensrätt 
i kustområden är belägna i de södra och mellersta delarna av landet74

• 

Tabell 5. Regional fördelning av antal kust.kommuner med respektive utan dispensrätt 
i kust- och skärgårdsområden. 

Södra och Norra Totalt 
mellersta Sverige 
Sverige 

Ej dispensrätt i kustområden 48 3 51 

Dispensrätt i kustområden 17 14 31 

Källa: Länsstyrelseenkäten 1993 och kompletterande telefonintervjuer med företrädare 
för 25 kust.kommuner, december 1993. 

74 Länsstyrelseenkäten, 1993 och kompletterande telefonintervjuer med företrädare 
för 25 kust.kommuner, december 1993. 
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Av södra och mellersta Sveriges totalt 65 kustkommuner har 74 procent 
inte delegerats rätten att bevilja dispens från strandskyddet i kust- och 
skärgårdsområden. Motsvarande andel vid norrlandskusten är endast 18 
procent. Varför har länsstyrelserna, företrädesvis i södra och mellersta 
Sverige, varit så ovilliga att släppa ifrån sig dispensrätten till 
kommunerna i kustområden och andra riksintresseområden? Den främsta 
anledningen till att länsstyrelserna i så hög grad hellre gett partiell än 
fullständig delegation är att de ser som sin uppgift att hävda riks
intressena gentemot kommunala intressen. Detta beror i sin tur på att 
många länsstyrelser anser att det föreligger motsättningar och konkurrens 
mellan riksintressena och kommunernas egna, lokala intressen. Som vi 
sett omfattas inte minst attraktiva kustområden av denna uppfattning. 
Belysande i sammanhanget är länsstyrelsens i Hallands län motivering till 
att länets kustkommuner inte kunde beviljas fullständig delegation 1981: 

"Avgörande för utgången i varje enskilt fall blir hur den myndighet, som 
handhar dispensprövning, bedömer styrkan i, å ena sidan, strandskyddsintresset 
och, å andra sidan, de intressen som syftar till en däremot stridande 
markanvändning. Vilket av intressena som skall ges företräde är en fråga som 
- i vart fall då det gäller områden som i den fysiska riksplaneringen angetts 
vara av riksintresse för det rörliga friluftslivet - angår en vidare krets människor 
än medlemmarna i den kommun där marken är belägen. Beslutsbefogenhetema 
bör därför stanna kvar hos länsstyrelsen såvitt gäller strandskyddsområden 
utmed havskusten och inom de större naturområden i länets inland som, i likhet 
med havskusten, bedömts vara av riksintresse för det rörliga frilu:ftslivet"75• 

Uppenbarligen bygger uppfattningen dels på antagandet att strandskyddet 
kan vägas och viktas mot andra intressen, trots strandskydds
lagstiftningens karaktär av absolut byggnadsförbud och krav på särskilda 
skäl vid dispensgivning, dels på förmodandet att kommunerna vid 
bedömning av olika intressen inte alltid skulle låta strandskyddet få 
högsta prioritet, utan istället ge andra, kommunala intressen företräde. En 
sådan kommunal tillämpning skulle få allvarliga konsekvenser i områden 
av riksintresse och vara till men för allmänheten. länsstyrelsen i Hallands 
län har inte varit ensam om att hävda dessa åsikter. 

Några lansstyrelser har angivit "svaga kommunala resurser att 
hantera vissa verksamheter som riktas mot strandområdena" som 

75 Länsstyrelsen i Hallands län: Delegering av länsstyrelsens beslutsbefogenheter 
enligt vissa bestämmelser i naturvårdslagen. Beslut 1981-03-24. Dnr 11.1299-
2820-77. 
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anledning till begränsning av delegation. Detta omfattar bland annat de 
tidigare nämnda bryggorna i Uppsala län. 

Tabell 6. Länsstyrelsernas motiv till att ge partiell och inte fullständig delegation. 

Att hävda riksintressena gentemot 9 
kommunala intressen 

Svaga kommunala resurser att hantera -
strandskyddet i vissa områden 

Svaga kommunala resurser att hantera vissa 3 
verksamheter som riktas mot strandområdena 

Andra motiv -

Kommentar: Av de 14 länsstyrelser som beslutat om partiell delegation har två inte 
angivit något motiv för detta Källa: Länsstyrelseenkäten 1993. 

Två länsstyrelser, av de 14 som meddelat partiell delegation, har inte 
angivit några skäl i enkäten men sannolikt har de delat den allmänna 
uppfattningen om nödvändigheten att hävda riksintressena mot 
kommunernas motstridiga intressen. 

I enkätundersökningen har flera länsstyrelser Un.derstrukit sin 
uppfattning med påpekanden om otillfredsställande planeringssituation 
hos kommunerna och att fullständig delegation inte kan diskuteras förrän 
översiktsplaner som klarlägger kommunernas ambitioner angående 
strandskyddshandläggningen finns antagna. Flertalet länsstyrelser hyser 
alltså en uppenbar skepsis rörande kommunernas vilja och kompetens att 
hantera dispensrätten på ett riktigt sätt i områden av riksintresse i 
allmänhet och i attraktiva kustområden i synnerhet. Som en motvikt till 
denna skepsis kan nämnas länsstyrelsens i Gotlands län motivering till att 
bevilja fullständig delegation i länet: 

"Länsstyrelsen anser att kommunens /Gotlands kommun/ byggnadsnämnd både 
har den särskilda kompetens och erfarenhet som är nödvändig för att pröva 
förekommande ansökningar om byggnadslov inom strandområden av riksintresse 
från naturvårdssynpunkt"76• 

76 Länsstyrelsen i Gotlands län: Delegation av beslutanderätt. Beslut 1987-06-18. 
Dnr 11.1299-670-87. 
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5.4 Strandsky~dispensema 

Fn generell lagstiftning är i praktiken omöjlig att hantera om det inte 
finns möjligheter till viss flexibilitet och vissa undantag. Som beskrivits 
tidigare innehåller också naturvårdslagens strandskyddsbestämmelser 
undantags- och dispensregler. Framför allt dispensernas antal, omfattning 
och påverkan på attraktiva strandområdens tillgänglighet har diskuterats 
under senare år. Bland annat har, som tidigare nämnts, farhågor om 
ökande frikostighet med dispenser från kommunernas sida framförts från 
olika håll. Men hur många strandskyddsdispenser har egentligen beviljats 
under den tidsperiod som det generella strandskyddet varit i kraft, alltså 
från och med 1975 och framåt? Av tabell 1 framgår att det saknas 
heltäckande statistik För nästan hela 1980-talet saknas uppgifter och för 
åren 1976-81 och 1990-91 rör det sig om uppskattningar utifrån vissa 
undersökningar. Fnligt dessa har antalet strandskyddsdispenser uppgått 
till cirka 3 000 per år under den förstnämnda perioden och cirka 4 000 
per år under 1990-talets inledande år77

. De redovisade siffrorna antyder 
att antalet dispenser per år förmodligen varit relativt konstant under 
perioden 1976-92. 

197 5, i samband med införandet av det generella strandskyddet, 
slutade Naturvårdsverket att föra rikstäckande, årsvis statistik över antalet 
strandskyddsdispenser. Detta skedde trots att det borde ligga i verkets 
intresse att ha sådana uppgifter tillgängliga, inte minst för att kunna :fa en 
uppfattning om mönster och utvecklingstendenser i strandskyddets 
tillämpning över tiden. En granskning av länsstyrelsernas tillgång till 
lättåtkomlig, överskådlig och kontinuerligt förd dispensstatistik från och 
med 1975 och framåt uppvisar mycket stor variation. Vissa länsstyrelser 
har heltäckande och detaljerade uppgifter för sina län medan andra helt 
saknar presenterbar statistik över strandskyddsdispenser. Skillnaden 
mellan olika länsstyrelser i detta avseende kan sannolikt förklaras av 
olikheter i dels resurser och dels graden av betydelse som sådan statistik 
tillmäts. Generellt sett tycks länsstyrelserna i södra Sveriges kustlän ha 
bättre tillgång till dispensuppgifter för perioden 1975 och framåt än 
länsstyrelser på andra håll i landet. En och samma länsstyrelses tillsyn 

77 Lindgren 1983, s. 27-29; Naturvårdsverket 1977; Statistiska centralbyrån 1993, 
s. 35. För perioden I jwli 1991 - 31 maj 1992 genomfördes en särskild studie 
av Naturvårdsverket, vilken visade att antalet beviljade dispenser i landet totalt 
uppgick till exakt 3 367 under denna tolvmånadersperiod (Naturvårdsverket: 
Yttrande, 1993-04-02, dnr 318-610-93 Np, bilaga 7). 
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och registrering kan också ha varierat över tiden på grund av förändringar 
i resurser, ambition och motivation. Flera länsstyrelser har utförliga och 
lättåtkomliga uppgifter om antalet sökta dispenser medan information om 
i vilken mån dessa blivit beviljade eller avslagna saknas eller kräver 
omfattande arkivarbete för att :fas fram. Några länsstyrelser hänvisar, i 
brist på egen information, till länets kommuner med argumentet att 
kommunerna erhållit delegation av dispensrätten78

• 

Någon heltäckande bild av den period det generella strandskyddet 
varit i kraft kan således inte skapas utifrån länsstyrelsernas tillgängliga 
dispensstatistik Däremot kan antagandet om att det totala antalet 
dispenser per år varit relativt oförändrat genom undersökningsperioden 
understödjas med överskådlig och utförlig statistik från vissa länsstyrelser 
runt om i landet. Som exempel har valts en länsstyrelse i södra Sverige, 
en i Mellansverige och en i Norrland. Två av de tre länsstyrelserna hör 
hemma i kustlän. 
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Figur 15. Antal beviljade strandskyddsdispenser 1975-90 i tre exempellän: Hallands 
län, Västmanlands län och Västernorrlands län. Kommentar: Naturvårdslagens 
generella strandskyddsbestämrnelser trädde i kraft den 1 juli 1975. Uppgifterna för 
1975 gäller således endast årets sista sex månader. Uppgift saknas för 1981 i 
Hallands län. För Västernorrlands län saknas uppgifter för åren 1975 till 1982. Källa: 
Länsstyrelseenkäten 1993. 

78 Länsstyrelseenkäten 1993. Länsstyrelserna uppmanades i enkäten att fylla i 
"antal ansökningar" om strandskyddsdispens samt "antal beviljade ansökningar" 
och "antal avslagna ansökningar" årsvis för perioden 1975-90 i en enkel matris. 

157 



Kontrollen över strandskyddets tillämpning 

Av figur 15 framgår att antalet dispenser per år varit relativt konstant i 
de tre exempellänen. I Hallands län kan en topp urskiljas kring slutet av 
1970-talet och början av 1980-talet samt en tydlig tendens till minskning 
av antalet beviljade dispen_ser under andra hälften av 1980-talet. Också 
i Västmanlands län kan en minskningstendens skönjas under samma 
period, vilken föregicks av en mindre topp 1983-84 och en större åren 
närmast efter det generella strandskyddets införande. Till skillnad från de 
andra exempellänen har Västernorrlands län haft en viss ökning mot 
slutet av 1980-talet och 1990-talets första år. Utvecklingsmönstret 
utmärks dock främst av relativ stabilitet. Dramatiska avvikelser eller stora 
förändringar över tiden saknas. 

Om antalet beviljade dispenser jämförs med det totala antalet sökta 
dispenser i de tre exempellänen visar det sig att ytterst ta ärenden har 
avslagits. De flesta år har endast enstaka ansökningar om dispens nekats 
och maximalt har tio ärenden avslagits samma år i ett län. Detta kan 
naturligtvis tolkas som ett resultat av slapphet eller någon slags 
eftergiftspolitik från kommuners och länsstyrelsers sida, eller med andra 
ord att i stort sett alla som ansöker om strandskyddsdispens också f'ar det. 
En sådan tolkning framstår emellertid som mindre trolig. Länsstyrelsen 
i Hallands län har påpekat att "Antalet avslag är inte rättvisande, 
kommunerna ger många 'muntliga avslag', som aldrig syns i någon 
ansökan"79. Många tänkta ansökningar kväses alltså i sin linda genom att 
kommunerna gör klart för den sökande att fallet är hopplöst och att 
dispens inte kan beviljas, enligt länsstyrelsens i Hallands län 
uppfattning80

• Enligt detta resonemang är merparten av de formella 
dispensansökningar som kommer in till kommuner och länsstyrelser 
därför oftast av karaktären "solklara beviljandefall" enligt Naturvårds
verkets anvisningar om särskilda skäl till dispens från strandskyddet, 
samtidigt som ett antal "muntliga avslagsärenden" aldrig registreras i 
statistiken. Naturvårdsverkets undersökning av samtliga dispensärenden 
i landet 1991/92 stöder denna uppfattning. Undersökningen visar bland 
annat att antalet avslagna dispenser var relativt begränsat. Endast sju 
procent (260 av 3 626 ärenden) av ansökningarna avslogs. Av de 
beviljade dispenserna hade dock omkring 90 procent särskilda skäl 
angivna i enlighet med Naturvårdsverkets krav81

• 

Utvecklingsmönstret i figur 15 sammanfaller uppenbar! igen med det 
tidigare påståendet om relativ stabilitet angående det totala antalet 

79 Länsstyrelseenkäten 1993. 
80 Länsstyrelseenkäten 1993. 
81 Naturvårdsverket: Yttrande, 1993-04-02, dnr 318-610-93 Np, bilaga 7. 
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dispenser per år i landet under perioden 1976-92. I vilken utsträckning 
de tre exempellänen är representativa för flertalet länsstyrelser är svårt att 
bedöma på grund av den stora variationen i enkätsvaren. I den mån 
uppgifter har lämnats tycks emellertid Hallands, Västmanlands och 
Västernorrlands län vara ganska goda exempel på den allmänna 
utvecklingen i landet82

. 

Kan någon påverkan av delegeringsprocessen skönjas i staplarna i 
figur 15? I Hallands län erhöll samtliga kommuner delegation av 
dispensrätten 1981-82. En kommun beviljades fullständig delegation och 
övriga partiell dito. Samtliga kommuner i Västmanlands län erhöll 
fullständig delegation 1976-79 och i Västernorrlands län genomfördes 
fullständig delegering av dispensrätten till samtliga kommuner utom en 
1979-83. För Västernorrlands län saknas alltså statistik för merparten av 
perioden före det att delegeringsprocessen genomfördes i länet. Det är 
därför svårt att dra några slutsatser när det gäller eventuella effekter av 
strandskyddsdelegationen, mer än att kommunerna i länet uppvisar det 
påtalade, förhållandevis konstanta, mönstret för dispensgivandet och 
tendensen till ökning mot slutet av undersökningsperioden. Av 
uppgifterna för Hallands och Västmanlands län framgår däremot tydligt 
att delegeringsprocesserna förgicks av toppar i antalet beviljade dispenser, 
varefter antalet planade ut på en lägre nivå för att mot slutet av 1980-talet 
övergå i en lätt minskning. överföringen av rätten . att besluta om 
undantag från strandskyddet till kommunerna tycks således i de två 
exempellänen ha lett till en viss minskning av antalet dispenser per år. 
Denna utveckling rimmar uppenbarligen illa med de farhågor och 
påståenden om ökat antal strandskyddsdispenser i takt med att alltfler 
kommuner erhållit delegation som framförts från olika håll, vilket 
redogjorts för tidigare i kapitlet. Även i detta fall är det dock svårt att 
avgöra i vilken mån exempellänen är representativa för Sveriges län i 
allmänhet. 

Vid en analys av dispensgivandets betydelse i olika avseenden, inte 
minst när det gäller strandskyddets uttalade syfte att hålla stränderna 
tillgängliga för allmänhetens friluftsliv, är inte bara antalet utan också 
vilken typ av dispenser det rör sig om av intresse. För det allemans
rättsliga nyttjandet av ett strandområde är det en väsentlig skillnad om en 
dispens exempelvis gäller ett uthus på en redan etablerad tomt eller ett 
helt nytt fritidshus på en plats som tidigare varit obebyggd. Under 
perioden 1975-90 har framför allt två olika typer av byggnader dominerat 

82 Länsstyrelseenkäterna 1993. 
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i de beviljade dispenserna, enligt länsstyrelserna. Det är dels fritidshus, 
både ersättningsbyggnader på gamla tomter och nyetableringar, och dels 
komplementsbyggnader som uthus, gäststugor och garage på etablerade 
tomter. I övrigt har båthus och sjöbodar, permanentbostadshus och 
bryggor förekommit relativt ofta i de beviljade dispensema83

. 

Av Naturvårdsverkets totalundersökning av strandskyddsdispensema 
1991/92 framgår att 684 dispenser beviljades för fritidshus, vilket 
motsvarar cirka 20 procent av det totala antalet beviljade dispenser under 
tolvmånadersperioden. Omkring tio procent av totalantalet dispenser 
gällde permanentbostadshus och övriga 70 procent "annan anläggning". 
Utifrån uppgifter i dispensbesluten om bebyggelsen skulle ske på 
etablerad tomt eller var att betrakta som nyetablering "kan man dra 
slutsatsen att 57%, eller någonstans därunder, av de beviljade 
bostadsanläggningarna (fritid och permanent) är eventuellt någon form av 
nyetablering", enligt Naturvårdsverket84

• I absoluta tal motsvarade detta 
585 dispenser, eller cirka 17 procent av samtliga beviljade dispenser. 
Dessa siffror antyder att merparten av de beviljade dispenserna 1991/92 
gällde anläggningar och byggnader på etablerade tomter och att 
dispenserna därför inte hade någon större påverkan på allmänhetens 
möjligheter till rörligt friluftsliv vid stränderna. 

Angående den geografiska strukturen var det två län som 
dominerade i Naturvårdsverkets undersökning, Stockholms län och 
Kopparbergs län. I det förstnämnda länet behandlades 575 dispensärenden 
från den 1 juni 1991 till den 31 maj 1992 och i det sistnämnda 438 
ärenden. I de flesta andra län uppgick antalet ärenden till mellan 50 och 
200 stycken under perioden. I exempelvis Göteborgs och Bohus län 
förekom 140 dispensärenden85

• Naturvårdsverkets undersökning visar 
dock endast antal dispensärenden, inte hur många av dessa som faktiskt 
beviljats respektive avslagits. Ändå kan vissa regionala särdrag antas 
föreligga eftersom det med största sannolikhet finns ett samband mellan 

83 länsstyrelseenkäten 1993. I enkäten besvarade 19 länsstyrelser frågan: "Vilka 
verksamheter/etableringar/byggnader dominerar i de beviljade dispenserna? (om 
möjligt rangordna): O fiitidshus, O bostadshus, O golfbanor, O gäststugor/uthus 
o dyl, O tätortsutbyggnad, 0 båthus/sjöbodar, 0 bryggor, 0 övrigt (ange vad)". 
15 av de 19 länsstyrelserna rangordnade alternativen. Övriga fyra markerade 
dominerande verksamheter utan rangordning. Som "övrigt" angavs ett stort antal 
olika anläggningar, till exempel campingstugor i grupp, färjeläge, industri
byggnader, kiosk, sopmaja, vattenverk, transformatorstation, vindkraftverk, 
kräftdamm och reningsverk. 

84 Naturvårdsverket: Yttrande, 1993-04-02, dnr 318-610-93 Np, bilaga 7. 
85 Naturvårdsverket: Yttrande, 1993-04-02, dnr 318-610-93 Np, bilaga 7. 
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antalet sökta dispenser och beviljade dito, vilket visats ovan i exemplen 
från Hallands, Västmanlands och Västernorrlands län. 

I enkätundersökningen 1993 uppmanades länsstyrelserna i län med 
havskust att ange de beviljade dispensernas fördelning mellan insjö/älv 
och kust/skärgård för perioden 1975-90. Sju länsstyrelser, fem i Götaland 
och två i Norrland, besvarade frågan. De fem sydsvenska länsstyrelserna 
angav att inlandsdispenser utgjort mellan noll och 25 procent av det 
totala antalet dispenser. Den stora majoriteten av de beviljade dispenserna 
har således berört kust- och skärgårdsområden i dessa län. I de två 
norrlandslänen har dispenserna varit mera jämnt fördelade mellan inland 
och kust, ungefär 50 procent för vardera kategorin86

• Sålunda har dispens
trycket i Götalands kustlän varit riktat mot kustområdena i betydligt 
högre grad än i norra Sveriges kustlän, relativt sett87

• 

Något rikstäckande generellt geografiskt mönster kan emellertid 
knappast utläsas varken av den sistnämnda undersökningen eller 
Naturvårdsverkets dispensundersökning. Trots det måste det relativt sett 
högre dispenstrycket mot kustområdena i södra Sveriges kustlän under 
perioden 1975-90, liksom skillnaden i antal dispensärenden mellan 
Stockholms län och Göteborgs och Bohus län i början av 1990-talet, 
betraktas som tydliga regionala skillnader och särdrag. Det sistnämnda 
kan tolkas som ytterligare ett uttryck för den tidigare nämnda 
traditionsbetingade skillnaden mellan Stockholms län och Göteborgs och 
Bohus län i synsätt på strandskyddet och dess tillämpning. 

5.5 Natmvårdsveikets överldaganden 

Enligt bestämmelser i naturvårdslagen och naturvårdsförordningen har 
Naturvårdsverket rätt att överklaga beslut enligt naturvårdslagen, alltså 
bland annat dispenser från strandskyddet, och beslutande myndighet 
(länsstyrelse eller kommun) har skyldighet att "snarast möjligt" skicka en 
avskrift på beslut om undantag från strandskyddet till Naturvårdsverket88• 

Verket har tre veckor på sig att överklaga efter att beslutsavskriften 
inkommit. Först därefter kan beslutet vinna laga kraft. Om Naturvårds
verket överklagar ett länsstyrelsebeslut sker det hos regeringen och om 

86 Länsstyrelseenkäten 1993. 
87 Slutsatsens allmängiltighet är dock något osäker då mer än hälften av landets 

länsstyrelser i kustlän inte besvarat frågan. 
88 Se 40§ naturvårdslagen och 27§ naturvårdsförordningen. 
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kommunalt beslut överklagas sker det hos länsstyrelsen89• I ursprungs
texten till naturvårdslagens 40:e paragraf angavs överklaganderätten, som 
då gällde Naturvårdsverkets föregångare Statens naturvårdsnärnnd, vara 
av vikt "för tillvaratagand~ av naturvårdens intressen"90• 

Som tidigare nämnts kan dispens från strandskyddet beviljas när 
"särskilda skäl" föreligger. I sin roll som tillsynsmyndighet för 
strandskyddslagstiftningens efterlevnad har Naturvårdsverket vid två 
tillfällen utarbetat direktiv för beslutsmyndighetema med anvisningar om 
vad som egentligen menas med särskilda skäl. Året efter det generella 
strandskyddets införande 1975 kom de första direktiven91 • En viktig och 
grundläggande utgångspunkt för dessa var att stor restriktivitet skulle 
iakttagas vid dispensgivande. Enligt Naturvårdsverket kunde emellertid 
särskilda skäl som medgav dispens föreligga i sex olika typer av fall: 

1. Då det allemansrättsliga utnyttjandet av ett strandområde inte 
påverkades negativt av planerad bebyggelse, till exempel vid uppförande 
av kompletteringsbyggnad på redan etablerad tomtplats. 
2. Då platsen för planerad bebyggelse var väl avskild från själva stranden 
och därför salmade betydelse för bad och friluftsliv. Exempelvis befintlig 
bebyggelse, järnvägar eller större vägar mellan stranden och den tilltänkta 
bebyggelsen var anläggningar som väl avskiljde platsen. 
3. Då den planerade bebyggelsen var till för det rörliga friluftslivets 
behov, till exempel allmänna badanläggningar. 
4. Då vissa icke allmänna anläggningar som måste ligga vid stranden, till 
exempel småbåtshamnar och bryggor, skulle uppföras. Vid dispens
givande skulle dock allmänhetens intressen beaktas, exempelvis i form av 
passervägar. 
5. Vid vissa genomförda avstyckningar, om inte starka naturvårds
intressen hotades. 
6. Vid uppförande av försvarsanläggning som måste ligga vid vattnet, till 
exempel kustbefästning eller förtöjningsplats för krigsfartyg92. 

Under andra hälften av 1980-talet skedde en del förändringar som 
motiverade en omarbetning av rekommendationerna. På lagstiftnings
området kom den nya plan- och bygglagen93 samt den så kallade 

89 SFS 1986:223, 23§ förvaltningslagen. 
90 SFS 1964:822. 
91 Naturvårdsverket J 976(b ). 
cn Naturvårdsverket l 976(b ). 
93 SFS 1987: 10; SFS 1987:246. 
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naturresurslagen94 och när det gällde den direkta tillämpningen av 
naturvårdslagens undantagsbestämmelser överfördes beslutsrätten i stor 
utsträckning från länsstyrelserna till kommunerna genom delegation, 
vilket redogjorts för tidigare i kapitlet. De nya direktiven, som framfördes 
1990, påminner i stor utsträckning om de förgående. Sex olika typer av 
särskilda skäl räknas upp av Naturvårdsverket varav fem i princip är 
identiska med de som förekom i 1976 års rekommendationer. Det som 
tagits bort är punkten fem om vissa avstyckningar. Istället har så kallad 
lucktomt tillkommit som särskilt skäl under förutsättning att "tomten 
uppenbart förlorat sin betydelse för allmänheten"95• 

Det som emellertid framför allt fick Naturvårdsverket att se över 
rekommendationerna var att ett nytt mönster framträdde i det praktiska 
dispensgivandet%. Från och med 1987 började ett allt större antal dispens
ärenden inkomma till Naturvårdsverket, som verket ansåg nödvändigt att 
överklaga. 

Figur 16. Av Naturvårdsverket överklagade dispenser från strandskyddet 1975-90. 
Källa: Naturvårdsverket: Handlingar angående SNV besvär i strandskyddsärenden 
1975-90. 

94 SFS 1987:12. 
95 Naturvårdsverket 1990(b ), s. 32. 
96 Naturvårdsverket 1990(b), s. 5. 
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Under perioden 1975-86 överklagade Naturvårdsverket mellan noll och 
tio ärenden per år, vilket måste betraktas som marginellt med tanke på att 
det totala antalet dispenser uppgick till omkring 3 000 per år97. Under 
1987 överklagades emellertid 21 ärenden, 1988 26 stycken och 1989 hela 
62 stycken. 

Kommunernas och länsstyrelsernas vanligaste skäl till att ge dispens 
i de ärenden som Naturvårdsverket beslutade överklaga, var åsikten att 
den planerade bebyggelsen inte nämnvärt (mycket lite eller inte alls) 
skulle inskränka allmänhetens möjligheter till friluftliv i berört område, 
alltså att allemansrättsligt utnyttja området. Exempelvis beviljade 
Leksands kommuns byggnadsnämnd 1989 ett fritidshusbygge inom 
strandskyddsområde med motiveringen att en befintlig stig avskiljde 
fritidshustomten från stranden. På grund av detta förelåg "särskilt skäl" 
för dispens, enligt byggnadsnämndens uppfattning. Naturvårdsverket 
menade däremot att stigen var för liten för att den avskiljande effekt som 
avsågs i rekommendationerna skulle vara tillräcklig. Den planerade 
bebyggelsen skulle istället komma att inskränka det allemansrättsliga 
utnyttjandet av området, enligt Naturvårdsverkets bedömning. I ett annat 
ärende samma år beslutade Jönköpings kommuns byggnadsnämnd att 
bevilja strandskyddsdispens för permanentbostadshus med motiveringen 
att allmänhetens friluftsmöjligheter i strandområdet inte inskränktes 
nämnvärt eftersom husen skulle hamna 50 meter från själva stranden. 
Detta var emellertid inte att betrakta som särskilt skäl och husen skulle 
dessutom få en avhållande effekt på allmänheten som idkade friluftsliv 
i området, enligt Naturvårdsverkets uppfattning98

. 

Dessa två exempel anger Naturvårdsverkets vanligaste anledningar 
till att överklaga dispensbeslut under perioden 1975-90. Antingen så 
delade verket inte kommunernas respektive länsstyrelsernas bedömningar 
om den tilltänkta bebyggelsens påverkan på allmänhetens möjligheter att 
idka friluftsliv i de områden som berördes, eller så hade verket en annan 
uppfattning om vad som enligt naturvårdslagen kunde betraktas som 
"särskilt skäl" för dispens. 

En annan vanlig anledning till att Naturvårdsverket överklagade var 
underkännande av kommunernas och länsstyrelsernas bedömningar i 
samband med ett antal dispenser som medgivits när, enligt besluts
myndigheterna, "särskilt skäl" i form av ersättnings- eller komplements
byggnad förelåg. I de överklagade fallen ansåg Naturvårdsverket att det 

97Åtminstone 1976-81. Se Lindgren 1983, s. 6. 
98 Naturvårdsverket: Handlingar angående SNV besvär i strandskyddsärenden 

1975-90. 
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inte rörde sig om ersättnings- eller komplementsbyggnader, utan om de 
facto nybyggen som tog allemansrättsligt tillgänglig mark i anspråk och 
stängde ute allmänheten. Exempelvis Värmdö kommuns byggnadsnämnd 
och länsstyrelsen i Stockholms län beslutade 1986 att ge dispens från 
strandskyddet för ett fritidshus på en ö i skärgården. Det nya huset skulle 
ersätta ett befintligt äldre fritidshus på tomten och därför ansågs särskilt 
skäl föreligga. Den äldre byggnaden var dock bara 14 kvadratmeter 
medan den planerade byggnaden skulle vara 30 kvadratmeter. 
Naturvårdsverket ansåg att det nya fritidshuset inte kunde betraktas som 
ersättningsbyggnad på grund av storleken. Särskilt skäl förelåg därför 
inte, enligt verkets bedömning. 

I ett annat fall beviljade Gagnefs kommuns byggnadsnämnd 1987 
dispens för ett fritidshus som skulle uppföras på en fastighet där det 
redan fanns ett fritidshus. Det planerade nybygget betraktades därför som 
komplementsbyggnad och särskilt skäl förelåg alltså, enligt kommunen. 
Naturvårdsverket överklagade dock eftersom avståndet mellan husen 
skulle bli drygt 100 meter. Det planerade nybygget kunde därför inte 
betraktas som komplementsbyggnad, utan skulle, enligt Naturvårdsverkets 
bedömning, komma att ta mark i anspråk som var tillgänglig för 
allmänhetens friluftsliv. Särskilt skäl förelåg således inte. Samma år 
beviljade Rättviks kommuns byggnadsnämnd dispens för ett fritidshus 
som bedömdes vara komplementsbyggnad till "befintlig bebyggelse i 
området". Den aktuella tomten var emellertid obebyggd och därför ansåg 
Naturvårdsverket att särskilt skäl inte förelåg och överklagade dispens
beslutet99. Det räckte alltså inte med att det fanns bebyggelse i närheten, 
på angränsande fastigheter. I detta fall hade således byggnadsnämnden 
tolkat "komplementsbyggnad" som nybygge i anslutning till befintlig 
bebyggelse i ett visst område, inte på en bestämd fastighet eller tomt. 

Ett annat relativt vanligt skäl till dispenser i de ärenden som 
Naturvårdsverket överklagade under perioden 1975-90, var uppfattningen 
att den mark som berördes av planerad bebyggelse var av mindre, eller 
helt saknade, betydelse för allmänhetens friluftsliv. En ny byggnad i ett 
sådant område inskränkte därför i praktiken inte det allemansrättsliga 
utnyttjandet, hävdade de dispensgivande myndigheterna. Det rörde sig 
bland annat om platser som angavs vara vattensjuka, täckta med oländig 
vegetation eller svårtillgängliga på grund av topografin, till exempel att 
stranden utgjordes av en brant bergvägg. I vissa fall hävdades bara att 

'!} Naturvårdsverket: Handlingar angående SNV besvär i strandskyddsärenden 
1975-90. 
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allmänhetens intresse för området var svagt, utan att detta nännare 
förklarades, och i norra Sverige användes i några fall ett slags 
"avståndsargument". I exempelvis Åsele kommun sa byggnadsnämnden 
1984 ja till ett fritidshus m~ motiveringen att det berörda strandområdet 
låg i en "avlägsen glesbygd med synnerligen ringa rörligt friluftsliv" och 
i Vindelns kommun beviljades strandskyddsdispens för ett antal fritidshus 
1989 med skälet att det aktuella strandområdet var av mindre betydelse 
för allmänhetens friluftsliv eftersom det var så avlägset beläget. 
Naturvårdsverkets överklaganden i dessa fall byggde antingen på 
underkännande av dispensgivarnas bedömningar av de berörda områdenas 
betydelse för friluftslivet, eller att verket ansåg att ett svagt allmänintresse 
för ett visst strandområde inte kunde betraktas som "särskilt skäl" enligt 
strandskyddslagstiftningen. Naturvårdsverket påpekade också ofta, 
framför allt när det gällde områden med svårgenomtränglig vegetation 
och avlägsen belägenhet, att sådana områden mycket väl kunde komma 
att bli attraktiva för friluftslivet i framtiden, om till exempel röjningar i 
vegetationen företogs eller trycket ökade mot avlägsna glesbygdsstränder 
i norra Sve1ige genom ökande turism100

• 

Ytterligare ett antal dispenser som drabbades av Naturvårdsverkets 
överklagade hade beviljats med anledning av att platsen för planerad 
bebyggelse redan var avstyckad, och därför kunde betraktas som 
"etablerad tomtplats", enligt beslutsmyndighetema I dessa fall vände sig 
verket mot att avstyckningarna var genomförda relativt långt tillbaka i 
tiden. Exempelvis Norrtälje kommuns byggnadsnämnd beviljade 1988 
dispens för ett fritidshus där avstyckningen var gjord 1951 och 
Söderhamns kommuns byggnadsnämnd sade 1989 ja till dispens för ett 
permanentbostadshus på en tomt som avstyckats redan 1946. Enligt 
Naturvårdsverket kunde äldre avstyckningar än tio år inte godkännas som 
särskilt skäl enligt praxis101

• 

Under perioden 1975-90 överklagade Naturvårdsverket dessutom ett 
relativt stort antal dispenser på grund av att inga skäl för dessa var 
angivna överhuvudtaget (se tabell 7). 

Det är uppenbart att Naturvårdsverket på central nivå och framför 
allt byggnadsnämnderna på kommunal nivå haft olika uppfattningar om 
vad som kunnat betraktas som "särskilt skäl" för dispens från 
strandskyddet. Särskilt tydligt framstår detta när det gäller "komplements-

10<Naturvårdsverket: Handlingar angående SNV besvär i strandskyddsärenden 
1975-90. 

101Naturvårdsverket: Handlingar angående SNV besvär i strandskyddsärenden 
1975-90. 
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byggnader", varvid byggnadsnämnderna ofta tolkat begreppet på ett 
vidare sätt och beviljat dispens för byggnader i anslutning till befintlig 
bebyggelse i ett område eller på en bebyggd fastighet men på relativt 
långt avstånd från den befintliga bebyggelsen. Naturvårdsverket har i 
dessa fall hävdat att dispens endast kan komma ifråga vid komplettering 
av befintlig bebyggelse inom etablerad tomtplats, vilket i praktiken 
inneburit att komplementsbyggnaderna måste uppföras relativt nära den 
befintliga bebyggelsen. Ytterst har det handlat om att bedöma om 
planerade nybyggen skulle komma att inskränka eller inte inskränka det 
allemansrättsliga utnyttjandet av berörda strandskyddsområden men också 
om att värdera olika strandområdens betydelse för allmänhetens 
:friluftsliv. Naturvårdsverket har som central tillsynsmyndighet, under 
perioden 1975-90, genomgående hävdat strandskyddsområdenas stora 
betydelse för allmänhetens :friluftsliv. Detta har gjorts i både samtids- och 
framtidsperspektiv, gentemot de på regional och lokal nivå 
dispensgivande myndigheternas bedömningar av planerade nybyggens 
inverkan (eller egentligen ringa inverkan) på det allemansrättsliga 
utnyttjandet av berörda områden, liksom mot deras värderingar av vissa 
svårtillgängliga eller avlägset belägna strandområden som mindre 
intressanta för allmänheten. 

I vissa ärenden :framfördes andra skäl till dispens än sådana som 
skulle kunna betraktas som särskilda skäl enligt Naturvårdsverkets 
anvisningar. Dock :framfördes dessa andra skäl, till exempel ekonomiska 
och regionalpolitiska, oftast i kombination med sådant som av de 
dispensgivande myndigheterna betraktades som särskilda skäl. 
Exempelvis länsstyrelsen i Älvsborgs län beslutade 1988 att bevilja 
strandskyddsdispens för en golfbana i Svenljunga kommun med 
motiveringen att de regionalpolitiska och ekonomiska fördelarna som en 
golfbana skulle medföra i området övervägde de nackdelar ett intrång i 
strandskyddet skulle innebära Här ställde alltså länsstyrelsen 
strandskyddet mot andra intressen och fann att de senare vägde tyngre. 
Resonemanget kompletterades med åsikten att det berörda området var 
av mindre betydelse för allmänhetens :friluftsliv. Beslutet överklagades 
eftersom Naturvårdsverket ansåg att varken den regionalpolitiska/ 
ekonomiska motiveringen eller bedömningen angående områdets 
betydelse för det allmänna :friluftslivet kunde accepteras som särskilt skäl 
enligt strandskyddslagstiftningen. Även regionalpolitiska skäl som var 
kopplade till den lokala befolkningssituationen i vissa glesbygdsområden 
avfärdades av verket. Bland annat överklagades den dispens som 1982 
beviljades av länsstyrelsen i Blekinge län för ett permanentbostadshus i 
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Karlskrona skärgård med motiveringen att sådana nybyggen var viktiga 
för att behålla folkmängden i skärgården102

• 

Tabell 7. Dispensskäl i de strandskyddsärenden som Naturvårdsverket överklagade 
1975-90. 

Obetydlig inskränkning i friluftslivet pga avskilt 67 
läge mm 

Berört område av mindre värde för friluftslivet 47 
pga svåra terrrängförhållanden, avlägsenhet mm 

Komplementsbyggnad 51 

Ersättningsbyggnad 14 

Genomförd avstyckning 12 

Andra skäl (regionalpolitiska mm) 11 

Skäl ej angivet 39 

Kommentar: Flera skäl till dispens kan vara angivna i ett och samma ärende. Totalt 
överklagades 198 strandskyddsdispenser av Naturvårdsverket under perioden. Källa: 
Naturvårdsverket: Handlingar angående SNV besvär i strandskyddsärenden 1975-90. 

Naturvårdsverkets underkännanden av de dispensgivande myndigheternas 
bedömningar syftade generellt till att skydda allemansrättsligt tillgängliga 
strandområden från att tas i anspråk för verksamheter som förmodades 
inskränka eller utplåna tillgängligheten. Det sociala naturskyddet fram
hävdes strikt, oavsett om det befintliga friluftslivsintresset för berörda 
strandområden var stort eller litet. För denna hållning erhöll 
Naturvårdsverket i början av 1990-talet kritik från olika håll. Framför allt 
anklagades verket för bristande flexibilitet i sin hantering av 
dispensärenden som berörde strandområden i norra Sverige. Bland annat 
hävdades att strandskyddsbestärnmelsema, och Naturvårdsverkets strikta 
agerande, var anpassade efter situationen i storstadsområdena i södra 
Sverige, där trycket mot stränderna var betydligt högre än i exempelvis 
glesbygder i Norrlands inland. Naturvårdsverket borde därför ändra sitt 
synsätt när det gällde den sistnämnda typen av områden så att hänsyn i 
större utsträckning kunde tas till de regionala skillnaderna i landet, det 

1~aturvårdsverket: Handlingar angående SNV besvär i strandskyddsärenden 
1975-90. 
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vill säga vara mindre restriktivt angående strandskyddsdispenser i norra 
Sverige än i de södra delarna av landet, menade kritikerna103

• 

Naturvårdsverket hörsammade i viss mån kritiken och lade 1993 
fram ett förslag till regeringen om en mera flexibel strandskydds
tillämpning i glesbygdsområden i inlandet, som utmärks av riklig tillgång 
på sjöar och vattendrag samtidigt som bebyggelsetrycket är lågt104

• 

I de ovan angivna exemplen antyds delvis vilka verksamheter och 
anläggningar som varit vanligast förekommande i de överklagade 
strandskyddsärendena. Dispenser som rört fritidshus på ett eller annat sätt 
har dominerat kraftigt. Vissa sådana ärenden har handlat om rena 
nybyggen men framför allt har dispenserna gällt förmodade ersättning.c;
och komplementsbyggnader. Relativt många ärenden har också berört 
permanentbostadshus och anläggningar i anslutning till sådana, till 
exempel garage. 

Tabell 8. Verksamheter och anläggningar i de strandsk:yddsärenden som 
Naturvårdsverket överklagade 1975-90. 

Fritidshus 98 (49,5) 

Bostadshus 21 (10,6) 

Golfbanor 17 (8,6) 

Uthus, bodar, garage o dyl. 16 (8,1) 

Tåtortsutbyggnad 10 (5) 

Båthus/sjöbodar 9 (4,6) 

Bryggor 6 (3) 

övrigt 21 (10,6) 

Totalt 198 (100) 

Kommentar: Totalt överklagades 198 strandsk:yddsdispenser. Bakom benänmingen 
"övrigt" döljer sig bland annat stäng;el, campingplatser, tennisbanor, träning;banor 
för hästar, småbåtsharnnar och fiskodlingar. Siffrorna inom parentes anger procentuell 
andel av det totala antalet dispenser. Källa: Naturvårdsverket: Handlingar angående 
SNV besvär i strandsk:yddsärenden 1975-90. 

103"Klarspråk", Riksradion Pl, Jan Olov Hedström, Länsstyrelsen i Norrbottens 
län 1991-05-28; motion Jo780/1990/91 ; motion 10718/1990/91. 

1~aturvårdsverket: Yttrande, 1993-04-02, dnr 318-610-93 Np. 
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Varför utgörs närmare hälften av alla överklagade dispenser av undantag 
för fritidshus? Som tidigare nämnts har fritidshusdispenser dominerat 
generellt mellan 1975 och 1990, tillsammans med dispenser för 
komplementsbyggnader so_m uthus och gäststugor. Tabell 8 visar således 
på ett proportionssamband mellan det totala antalet dispenser och av 
Naturvårdsverket överklagade dispenser tlllder tidsperioden. Sannolikt har 
verket också varit särskilt observant på sådana dispenser som gällt 
fritidshus med tanke på strandskyddslagstiftningens traditionella roll som 
motkraft mot fritidshusexpansionen tlllder efterkrigstiden. 

De verksamheter och anläggningar som nämns i tabell 8 har 
generellt förekommit under hela perioden 1975-90. Ett markant undantag 
finns dock. De 17 överklagade dispenser som gällt golfbanor är strängt 
knutna till lllldersökningsperiodens senare del. Samtliga dessa ärenden har 
förekommit mellan 1987 och 1990 och sammanfaller således med den så 
kallade golfboomen tlllder andra hälften av 1980-talet, då många 
kommuner var välvilligt ställda till golfbaneetableringar. Från 
Naturvårdsverkets sida sågs banorna dock med oro eftersom 
strandområden ofta ingick i anläggningsplanerna. I de överklagade fallen 
ansåg verket att golfbanorna skulle fa en negativ effekt på allmänhetens 
möjligheter och vilja att röra sig i berörda strandområden, bland annat på 
grund av skaderisken med flygande golfbollar. Förespråkarna hävdade 
däremot att golfbanorna skulle öppna landskapet och göra strandområdena 
mera lättillgängliga för allmänhetenl05

. 

Emellertid ville Naturvårdsverket uppenbarligen inte gå alltför hårt 
fram mot golfbaneintresset. Verkets överklaganden ledde endast till att 
sex av de 17 strandskyddsdispenserna för golfbanor upphävdes helt och 
hållet. I övriga elva fall enades Naturvårdsverket och de dispensgivande 
myndigheterna om kompromisser, som innebar att de planerade 
golfbanorna tilläts ta strandskyddade områden i anspråk men i mindre 
omfattning än i de ursprungliga dispensbesluten. Samtidigt 
kompletterades golfbaneplanerna med gångvägar, infonnationsskyltar och 
skyddsanordningar, åtgärder som syftade till att underlätta allmänhetens 
rörlighet till, i och från de berörda strandområdena106

• 

Ett tydligt regionalt mönster framträder när de överklagade 
dispenserna fördelas länsvis. Närmare en fjärdedel, eller 47 stycken 
(24%), av samtliga är kopplade till Stockholms län. Därefter följer 

105Kommunaktuellt 1989, nr 25, 1989-08-24; Naturvårdsverket: Handlingar 
angående SNV besvär i strandskyddsärenden 1975-90. 

106Naturvårdsverket: Handlingar angående SNV besvär i strandskyddsärenden 
1975-90. 
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Kopparbergs län med 33 överklagade dispenser (17%), Norrbottens län 
med 24 stycken (12%) och Västerbottens län med 18 stycken (9%). 
Dessa fyra län står tillsammans för över 60 procent av samtliga 
överklagade strandskyddsdispenser under perioden 1975-90. ÖVriga län 
har berörts av ett fåtal överklagandeärenden vardera och för exempelvis 
Kronobergs läns del överklagades inte ett enda dispensbeslut av 
Naturvårdsverket mellan 1975 och 1990107

. Stockholms läns stora andel 
förklaras förmodligen främst av ett mycket högt fritidsbebyggelsetryck 
mot attraktiva strandområden, som vissa kommuner i länet haft svårt att 
hantera på ett i Naturvårdsverkets ögon önskvärt sätt108

• Om detta berott 
på bristande resurser, vilja eller kompetens hos kommunerna låter jag 
vara osagt. Klart är dock att framför allt Värmdö, Norrtälje och Haninge 
kommuners dispensgivning rörande olika skärgårdsområden har över
klagats av Naturvårdsverket under perioden1

()C). 

Det tidigare påtalade valet av strategi för strandskyddets tillämpning 
som länsstyrelsen i Stockholms län gjorde i början av 1950-talet har 
sannolikt också haft betydelse i sammanhanget. Genom valet grundlades 
ett mindre restriktivt synsätt på strandnära fritidsbebyggelse i länet än på 
en del andra håll i landet, vilket möjligen medfört att kommunerna och 
länsstyrelsen i Stockholms län varit mer positiva till vissa dispens
ansökningar under perioden 1975-90 än vad dispensgivande myndigheter 
skulle ha varit i andra län. 

I Norrbottens och Västerbottens län har de dispensgivande myndig
heterna i vissa fall varit mindre restriktiva i utpräglade glesbygdsområden 
med god tillgång på stränder i kombination med litet tryck, vilket delvis 
förklarar länens relativt stora andelar av det totala antalet överklagade 
dispenser. Det ovan nämnda "avståndsargumentet" har bland annat 
använts i dessa ärenden. Dessutom har byggnadsnämnderna i olika 
kommuner i de båda nordligaste länen inte angivit några skäl alls för 
dispens i relativt många ärenden, vilket föranlett Naturvårdsverket att 
närmast automatiskt överklaga. Kopparbergs län uppvisar ett mera 
komplext mönster. Tydligt är dock att en stor del av länets överklagade 
dispenser rört Vansbro kommun. I dessa ärenden har kommunens 
byggnadsnämnd och Naturvårdsverket haft olika uppfattningar framför 
allt om tilltänkta fritidshus skulle betraktas som komplementsbyggnader 

107Naturvårdsverket: Handlingar angående SNV besvär i strandskyddsärenden 
1975-90. 

108se till exempel Sveriges nationalatlas 1991(b), s. 90-91. 
1~aturvårdsverket: Handlingar angående SNV besvär i strandskyddsärenden 

1975-90. 
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och alltså vara dispensberättigade enligt särskilt skäl eller som rena 
nybyggen i strid med strandskyddets bestämmelser. Kommunen har tolkat 
"komplementsbyggnad" som nybyggnad i anslutning till befintlig 
bebyggelse i ett område_ eller på grannfastighet, en tolkning som 
Naturvårdsverket uppenbarligen underkänt110

• 

De av Naturvårdsverket överklagade strandskyddsdispenserna 
1975-90 har sammanlagt berört 91 av landets kommuner, från 
Simrishamn i söder till Kiruna i norr. Fyra redan nämnda kommuner 
framstår som mer "belastade" än andra: Värmdö med 17 överklagade 
dispensbeslut, Norrtälje med 11 stycken, Haninge med nio stycken och 
Vansbro med tillika nio stycken. För övriga kommuner har det vanligtvis 
handlat om något enstaka eller ett par överklagandeärenden 111

• 

Av de överklagade dispenserna har 34 procent gällt havskust- och 
skärgårdsområden, medan 66 procent berört insjöar, älvar och andra 
vattendrag. Denna fördelning skulle kunna tolkas som att länsstyrelserna, 
vilka behållit kontrollen över stora delar av den svenska kusten, har varit 
mer restriktiva med dispenser än kommunerna som i stor utsträckning 
erhållit delegation av dispensrätten för strandområdena i inlandet. 

Emellertid har omkring två tredjedelar av landets samtliga 
kommuner överhuvudtaget inte drabbats av Naturvårdsverkets 
överklaganden av strandskyddsdispenser under perioden 1975-90. Om vi 
dessutom ställer de 198 överklagade dispenserna i relation till de 50 000-
55 000 dispenser som beviljats mellan 1975 och 1990112, som i de allra 
flesta fall sannolikt varit i enlighet med Naturvårdsverkets direktiv om 
särskilda skäl för dispens, måste landets dispensgivande myndigheter, 
alltså länsstyrelserna och flertalet kommuner, anses tillämpa 
naturvårdslagens strandskyddsbestämmelser på ett i lagens mening korrekt 
sätt. Några generella slutsatser om kommunal frikostighet eller 
slapphänthet med strandskyddsdispenser kan inte dras utifrån den faktiska 
dispenssituationen under perioden 1975-90. 

Slutligen ska nämnas något om resultatet av Naturvårdsverkets 
överklaganden. 1991 var omkring 60 procent av de totalt 198 
dispensbesluten som verket överklagat mellan 1975 och 1990 upphävda 
91 dispenser (46%) upphävdes tämligen omgående av länsstyrelserna i 

11°Naturvårdsverket: Handlingar angående SNV besvär i strandskyddsärenden 
1975-90. 

111Naturvårdsverket: Handlingar angående SNV besvär i strandskyddsärenden 
1975-90. 

112De 198 överklagade dispenserna utgör inte ens en halv procent av det totala 
antalet dispenser under perioden. 
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enlighet med Naturvårdsverkets begäran Länsstyrelserna hade emellertid 
en annan uppfattning än verket angående en stor del av de övriga 
dispensfallen. För drygt 30 dispenser berodde skillnaden i uppfattning på 
att länsstyrelserna hade tillgång till dispenstillstyrkande information i de 
enskilda fallen som verket saknade och efter att kompletterande uppgifter 
sänts till den centrala myndigheten drogs överklagandena av dessa 
dispenser i regel tillbaka. I ytterligare 33 ärenden gjorde länsstyrelserna 
andra bedömningar än Naturvårdsverket om dispensernas riktighet. Dessa 
dispenser fördes därför vidare till regeringen för avgörande, som 
upphävde 27 av dem (14%). Regeringen beslutade således i enlighet med 
Naturvårdsverkets begäran i drygt 80 procent av dessa fall. 

91 dispenser upphävda 
av länsstyi-elsema, i 
enlighet med Naturvårds 
verkets begäran (46%). 

Av Naturvårdsverket 
överklagade strandskydds

dispenser 1975-90: 
198 dispenser (100%). 

64 dispenser ej upphävd 
av länsstyrelserna, mot 
Naturvårdsverkets 
begäran. 

genom 
kompromiss 

...__ __ -:::=-c::c------' ( 6,5%). 

33 dispenser till 
regeringen för 
avgörande. 

31 dispenser. över
klagande tillbakataget 
av Naturvårdsverket, 
efter kompletterande 
uppgifter (15,5%). 

27 dispenser upphävda 
av regeringen, i 
enlighet med Naturvårds 
verkets begäran (14%). 

6 dispenser ej upphävda 
av regeringen, mot 
Naturvårdsverkets 
begäran (3%). 

30 dispenser 
ej slut
behandlade 
1991 (15%) . 

Figur 17. Resultatet av Naturvårdsverkets överklaganden av strandskyddsdispenser 
1975-90. Kommentar: omkring 60 procent av de överklagade dispenserna var 
upphävda 1991. Källa: Naturvårdsverket: Handlingar angående SNV besvär i 
strandskyddsärenden 1975-90. 
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Utöver detta löstes, som tidigare nämnts, ett antal ärenden genom 
kompromisser och en relativt stor andel, 15 procent, av samtliga över
klagade dispensbeslut var inte slutbehandlade 1991 113

• 

5.6 Det diff erentiemde s~kyddet 

Miljösk.yddskommittens tidigare nämnda motstånd i miljöbalksförslaget 
mot att ge kommunerna fullständig kontroll över strandsk.ydds
lagstiftningen grundades på uppfattningen att strandsk.yddsfrågan måste 
ses i ett långsiktigt perspektiv. Från ett antal länsstyrelser och kommuner 
i framför allt norra Sverige hade propåer inkommit till kommitten med 
önskemål om möjligheter till en generösare tillämpning av strandsk.ydds
reglema i utpräglade glesbygdsområden, det vill säga större möjligheter 
att bevilja dispenser från bebyggelseförbudet i vissa områden än i andra 
Genom att på så sätt kunna erbjuda attraktivt, strandnära boende skulle 
man kunna hålla kvar invånare, locka företag till etablering, skapa 
byggarbetstillfällen etc i exempelvis Norrlands inland, menade man från 
dessa håll. Med hänvisning till åsikten om strandskyddets långsiktiga 
betydelse ansåg kommitten att möjligheten att undanta vissa stränder från 
strandskydd och bevilja dispens från bebyggelseförbudet inte borde 
användas som ett medel för att försöka lösa lokala, relativt sett kortsiktiga 
problem som glesbygdsavfolkning eller svag arbetsmarknad114

• Miljö
skyddskommittens motstånd mot en sådan, regionalpolitiskt motiverad 
differentiering, eller "glesbygdsanpassning", av strandsk.yddet kan 
betraktas som ytterligare ett uttryck för det misstroende av kommunernas 
förmåga att helt på egen hand hantera strandskyddet på ett i lagens 
mening korrekt sätt som kommitten hyste. Därmed anslöt man till vad 
Naturvårdslagsutredningen antytt några år tidigare. Följdriktigt 
konstaterade också Miljöskyddskommitten att det "under senare år vuxit 
fram ett synsätt enligt vilket strandsk.yddet snarast betraktas som ett 
instrument i samhällsplaneringen"115

• Detta var ett synsätt som Miljö
sk.yddskommitten uppenbarligen tog avstånd ifrån. 

En viss förståelse hade emellertid kommitten för önskemålen om en 
strandskyddstillämpning som var mera anpassad till lokala förhållanden 

113Naturvårdsverket: Handlingar angående SNV besvär i strandskyddsärenden 
1975-90. 

114sou 1993:27, s. 491-493. 
115SOU 1993:27, s. 488. 
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än den gällande generella lagstiftningen. Att befollmingsförhållanden och 
exploateringstryck mot stränderna varierade kraftigt mellan olika delar av 
landet, deklarerades som välkänt faktum. Detta faktum, tillsammans med 
de möjligheter till riktiga bedömningar som .. det nya planeringsunderlag 
i form av de kommunala översiktsplanerna (OP 90) förväntades medföra, 
gjorde att kommitten kunde tänka sig en viss anpassning till lokala 
förhållanden. Denna anpassning borde dock i tillämpningen vara mycket 
restriktiv när det gällde inskränkningar i strandskyddet. Beslut om att på 
olika sätt minska strandskyddets omfattning skulle vara ytterst väl 
motiverade samt redovisade i översiktplanehandlingar. Av planmaterialet 
borde framgå att de strandområden som berördes "i ett långsiktigt 
regionalt perspektiv saknar eller åtminstone är av försumbar betydelse för 
strandskyddets syften. Strandtomter bör aldrig accepteras", menade 
Mljöskyddskorrnnitten. En anpassning av strandskyddet till lokala 
förhållanden under sådana villkor borde kunna ske utan att strandskydds
reglerna ändrades, ansåg kommitten vidare116

• Försiktig lokal anspassning 
av de generella strandskyddsreglerna med långsiktigt perspektiv som 
grund och under hård kontroll förespråkades således. Vad Mljöskydds
kommitten emellertid egentligen föreslog var att man på vissa håll i 
landet skulle få använda strandskyddslagstiftningen just som ett 
planeringsinstrument, något som kommitten sagt sig ogilla. Genom 
förslaget skulle det bli möjligt att väga strandskyddet mot andra 
kommunala intressen istället för att, som under den gällande 
lagstiftningen, tvingas utgå ifrån det generella byggnadsförbudet som ett 
fixt planeringsunderlag. Trots att den anpassade tillämpningen skulle ske 
inom det rådande, generella strandskyddets ram kan detta inte uppfattas 
på något annat sätt, oavsett de stränga anvisningar för tillämpningen som 
Miljöskyddskommitten angav. 

Farhågor om att en användning av strandskyddsbestämmelserna som 
ett instrument i samhällsplaneringen på sikt kunde leda till att strand
skyddet urholkades hade tidigare framförts av Naturvårdslagsutredningen. 
Mljöskyddskornmittens resonemang om lokalt anpassad strandskydds
tillärnpning föranledde nu även andra kritiska röster att yttra sig. Återigen 
framförde Naturskyddsföreningen kritik mot vad man uppfattade som en 
försvagning av strandskyddet och till men för naturvården och allmän
heten. Inom Naturskyddsföreningen :framhävdes strandskyddets stora 
betydelse, inte bara för friluftslivet utan också för flora och fauna. Den 
anpassning till lokala förhållanden som de rådande bestämmelserna redan 

116sou 1993:27, s. 493. 
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möjliggjorde var fullt tillräckliga, menade man vidare. Istället för att, som 
Naturskyddsföreningen uppfattade det, urholka strandskyddet borde man 
istället skärpa det genom att dels ta bort dispensrätten helt och hållet i 
vissa delar av landet, dels låta strandskyddets syfte omfatta också skydd 
av växt- och djurliv. Mljöskyddskommittens försiktiga förslag om 
differentierad strandskyddstillämpning uppfattades av Naturskydds
föreningen som ännu ett sätt att ge kommunerna större kontroll över 
strandskyddet. Som tidigare nämnts ansåg föreningen att det fanns ett 
samband mellan ökat kommunalt inflytande över strandskyddet och fler 
undantag från detsamma och därför avvisades förslaget kategoriskt117

• 

Naturskyddsföreningens ogillande anknöt till kritiken mot införandet av 
delegationsmöjligheten drygt 15 år tidigare. I båda fallen fanns en 
uppenbar rädsla hos föreningen att kommunernas agerande i strand
skyddsfrågor gradvis skulle försvaga strandskyddet. 

Om man ser till massmedias behandling av strandskyddsfrågan under 
den tid som Miljöskyddskommitten arbetade, alltså från 1989 till 1993, 
f'ar man en spegling av grunden till Naturskyddsföreningens oro. Artiklar 
i dagspressen handlade om kommuner som beviljade strandskydds
dispenser på bekostnad av allemansrätten och om riskerna med en 
anpassning av strandskyddet till lokala förhållanden. Rubriker om 
"stympat strandskydd", "bräckligt strandskydd", "bygge vid stränder", 
"strandskydd luckras upp", "mildare strandskydd förödande" och liknande 
förekom relativt flitigt' 18

• I radio fördes, som tidigare nämnts, under våren 
1991 en debatt om strandskyddet i Pl:s program "Klarspråk", som bitvis 
var mycket kritisk till kommunernas sätt att hantera strandskyddet. I 
radiodebatten förekom emellertid också de som förespråkade en 
differentierad strandskyddstillämpning i vissa delar av landet. Exempelvis 
Jan Olov Hedström, länsråd i Norrbottens län, menade att en mera 
flexibel hantering av dispensärenden borde vara möjlig, så det blev lättare 
att skaffa fritidshus eller hus för permanentboende i attraktiva 
strandlägen, i utpräglade glesbygder med god tillgång på stränder i 
kombination med ringa exploateringstryck. I sådana områden var några 
enstaka strandnära hus inte något hot mot allmänhetens friluftsintresse. 
Stränderna räckte väl till ändå, hävdade han' 19

• 

117Bergqvist 1993; Dagens Nyheter 1992-10-16; Hallandsposten 1993-07-17. 
118Dagens Nyheter 1992-10-15, 1992-10-16, 1993-02-24, 1993-04-01, 1993-04-06; 

ÖStgöta Correspondenten 1991-06-03; Hallandsposten 1993-07-17; Dala 
Demokraten 1992-04-09. 

1191'Klarspråk", Riksradion PI , Jan Olov Hedström, Länsstyrelsen i Norrbottens 
län 1991-05-28. 
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Till försvar för Mljöskyddskommittens förslag 1993 om lokalt 
anpassat strandskydd agerade främst Görel Thurdin ( c ), regeringens mark
och planminister. I en debattartikel som publicerades i regionala och 
lokala dagstidningar runt om i landet sommaren 1993 framhöll hon att 
"regeringen inte föreslagit några förändringar av bestämmelserna kring 
strandskyddet1' men att det "faller sig dock naturligt att jag och 
regeringen har sådana värderingar som gör att våra beslut i de enskilda 
fallen /till regeringen överklagade dispensbeslut/ kan bli annorlunda 
jämfört med hur en socialdemokratisk regering skulle besluta" 120

• Hon 
påtalade samtidigt nödvändigheten av att hantera strandskyddet varsamt 
och att ha ett långsiktigt perspektiv vid tillämpningen av reglerna På 
vissa håll i landet uppfattades dock strandskyddsbestämmelserna som 
"orimliga", hävdade Görel Thurdin. I framför allt glesbygdsområden var 
det svårt att se hur begränsad bebyggelse i sjörika områden skulle kunna 
utgöra något reellt hot mot det rörliga friluftslivet. Regeringen ville därför 
undersöka möjligheterna att tillåta en viss bebyggelse inom 
strandskyddade områden i glesbygder. Med stöd av översiktlig planering 
borde detta kunna genomföras utan att reglerna ändrades, menade Görel 
Thurdin. Viktigt var dock att förhindra att en stegvis exploatering av 
glesbygdsstränder iscensattes. Annars kunde inskränkningar i 
möjligheterna till friluftsliv bli påtagliga efter hand, vilket naturligtvis 
inte var meningen med förslaget. Syftet med att tillåta större möjligheter 
till undantag från strandskyddet i glesbygdsområden än på andra håll var, 
enligt mark- och planministern, att ge "glesbygdskommuner, med god 
tillgång till mark och vatten, / .. ./ ökade möjligheter att använda sin 
naturmiljö för att skapa goda boendekvaliteter åt sina invånare" 121

• Här 
framfördes sålunda öppet en ståndpunkt som Miljöskyddskommitten i 
princip tog avstånd ifrån. Mark- och planministern Görel Thurdin var 
uppenbarligen inte lika negativt ställd till tanken att strandskyddsreglerna 
skulle kunna användas som ett instrument i den kommunala planeringen, 
åtminstone på vissa håll. 

Under våren 1994 återkom Görel Thurdin med ännu en debattartikel, 
denna gång till försvar av regeringens proposition om ändringar i 
strandskyddet122

• Återigen förespråkade hon ett lokalt anpassat strand
skydd till glesbygdens fromma och även denna gång framfördes öppet 

120se till exempel Norra Skåne 1993-07-20, Skånska Dagbladet 1993-07-23 och 
Hallandsposten 1993-08-04. 

121Norra Skåne 1993-07-20; Skånska Dagbladet 1993-07-23; Hallandsposten 1993-
08-04. 

122Proposition 229/1993/94. 
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åsikten att strandskyddet kunde användas som ett instrument i samhälls
planeringen. "Motivet för den flexiblare tillämpningen är att vi måste 
skapa bättre möjligheter för en samhällsutveckling i glesbygden", hävdade 
Görel Thurdin123

• Ett differentierat strandskydd borde alltså kunna 
användas som ett regionalpolitiskt medel, enligt detta resonemang. I 
sammanhanget måste dock påpekas att i själva propositionen angavs inget 
motsvarande syfte eller motiv till att tillåta ett mera flexibelt handhavande 
av strandskyddet i glesbygdsområden. Där uttrycktes enbart en vilja att 
möjliggöra viss regional och lokal anpassning av de generella reglerna 
utifrån befolkningssituation, strandtillgång och avstånd till större tätorter 
på vissa håll i landet124

• Inte något sades om att ett frikostigare 
dispensgivande skulle kunna fungera som ett led i strävan att stimulera 
utvecklingen i landets glesbygder. 

Förutom önskan om ett flexibelt strandskydd för glesbygden 
underströk mark- och planministern i debattartikeln att regeringens 
förslag ingalunda var något hot mot strandskyddet som sådant. Tvärtom 
skulle en lokal anpassning av reglerna, och därigenom en mera 
verklighetsförankrad tillämpning, på sikt öka förståelsen för nödvändig
heten av ett fortsatt starkt strandskydd, menade hon125

• I detta sistnämnda 
påstående fick hon medhåll av bland annat Dagens Nyheters ledarsida, 
som hävdade att respekten för strandskyddet minskade om reglerna 
tillämpades generellt, utan hänsyn till förutsättningarna i olika delar av 
landet Det var skillnad mellan "känslig skärgårdsnatur" och "ödsligt 
belägna småsjöar i skogslänen", menade man och efterlyste en tydlig 
markering i lagstiftningen om en differentiering av strandskydds
tillämpningen 126

• Detta var uppenbarligen positiva tolkningar av moderata 
samlingspartiets juridiska argument från slutet av 1980-talet för kravet på 
revidering av de generella strandskyddsbestämmelserna. Regler i bättre 
samklang med den verkliga problembilden skulle alltså öka förståelsen 
och respekten för ett långsiktigt starkt strandskydd, enligt resonemangen. 

önskemålen om lokal anpassning av strandskyddet kom inte som 
någon överraskning för Miljöskyddskommitten. Liknande önskemål 
framfördes redan i samband med utarbetandet av 1991 års stora miljö
proposition "En god livsmiljö"127

• Propositionen, som för strandskyddets 
del i stort följde Naturvårdslagsutredningens förslag om endast smärre 

123Arbetet 1994-04-23; ÖStgöta Correspondenten 1994-04-25. 
124Proposition 229/1993/94, s. 11. 
125Arbetet 1994-04-23; ÖStgöta Correspondenten 1994-04-25. 
126Dagens Nyheter 1993-08-02. 
127Proposition 90/1990/91. 
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förändringar, tog upp synpunkter om strandskyddets tillämpning och 
möjligheter att "beakta regionala skillnader" vid dispensgivandet, vilka i 
remissbehandlingen framförts av flera länsstyrelser och kommuner i norra 
Sverige. Som tidigare nämnts höll regeringen med om att exploaterings
trycket mot stränderna var olika starkt i olika delar av landet och att den 
generella lagstiftningen inte tog någon hänsyn till detta, men menade 
samtidigt att ett långsiktigt perspektiv var nödvändigt när det gällde 
synen på bevarande kontra exploatering av landets strandområden. Att ett 
strandområde saknade eller var av mindre betydelse för allmänhetens 
rörliga friluftsliv behövde inte betyda att det alltid skulle komma att vara 
så, påpekade regeringen. Vissa möjligheter till regional anpassning av 
strandskyddsbestämmelsema fanns dessutom redan i lagstiftningen, 
hävdades det. Länsstyrelsernas möjligheter att helt upphäva strandskyddet 
i områden som uppenbarligen saknar betydelse för bad och friluftsliv 
nämndes som ett exempel. Några särskilda bestämmelser som innebar 
möjligheter att anpassa strandskyddshanteringen till regionala 
förhållanden, vilket i praktiken skulle innebära en differentiering av 
strandskyddets styrka, ville regeringen inte gå med på128

• 

Miljöskyddskommittens krav på långsiktigt perspektiv vid synen på 
strandskyddsfrågoma, liksom oviljan att i lagtexten föra in bestämmelser 
om lokal anpassning av strandskyddet, var således ett instämmande i vad 
regeringen kommit fram till i 1991 års miljöproposition. Det bör kanske 
ytterligare understrykas att miljöpropositionen överlämnades till riksdagen 
av en socialdemokratisk regering medan Miljöskyddskommitten lade fram 
sitt huvudbetänkande om en miljöbalk 1993 till en borglig regering. 
Någon blockpolitisk stridsfråga var detta alltså inte även om skillnader 
kan skönjas i synen på i vilken utsträckning hänsyn kunde tas till 
regionala och lokala förhållanden i vissa delar av landet, huvudsakligen 
glesbygdsområden i norra Sveriges inland, vid tillämpningen av 
strandskyddsreglema, eller om man så vill, i vilken mån strandskydds
bestämmelsema skulle kunna användas som ett planeringsinstrument 
bland andra för att försöka lösa regionala och lokala samhällsproblem. 
Den övergripande samsynen framhävdes ytterligare av resonemangen om 
differentierat strandskydd i den borgliga regeringens proposition om 
strandskydd129

• Som påpekats tidigare föreslogs inte heller i denna 
proposition några ändringar i lagtexten rörande möjligheter till lokal 
anpassning av strandskyddet. Istället nöjde sig regeringen med att ange 

128Proposition 90/1990/91, s. 412-413. 
129Proposition 229/1993/94. 
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en bedömning som i stort överensstämde med Mi1jöskyddskommittens 
åsikter i frågan. I glesbygdsområden med god tillgång på sjöar och 
vattendrag borde reglerna kunna tillämpas differentierat inom områden 
som angavs i antagen översiktsplan, utan att det generella strandskyddet 
upphävdes, menade regeringen. Detta skulle ske genom att undantag från 
strandskyddet i sådana områden motiverades med "särskilda skäl" 130

. Hur 
dessa skulle formuleras angavs emellertid inte i propositionen. Man :far 
förmoda att någon form av särskilda glesbygdsskäl skulle komma att 
utarbetas av Naturvårdsverket, som komplement till de särskilda skäl som 
verket angivit tidigare131

• 

Som underlag för sin bedömning hade regeringen, förutom Miljö
skyddskommittens betänkande, ett förslag från just Naturvårdsverket. 
Verket ansåg att strandskyddsbestämmelsema kunde tillämpas 
differentierat i glesbygder i inlandet. Med inland avsågs det inre av 
Norrland, norra och västra Svealand samt Sydsvenska höglandet132

• I 
antagen översiktsplan skulle kommunerna i dessa delar av landet ange var 
i kommunen och under vilka villkor differentieringen kunde ske. 
Naturvårdsverkets förslag är intressant i flera avseenden. Bland annat 
tycks man inom verket haft svårt att bestämma sig för vilket 
förhållningssätt man skulle ha angående strandskyddslagstiftningen. 
Skulle den :framställas som ett strikt byggnadsförbud eller mera som ett 
planeringsinstrurnent? Enligt förslaget skulle lagstiftningen ses som ett 
"nybyggnadsförbud inom strandskyddsområdet" och verka för "bevarad 
tillgänglighet för :friluftslivet"133

• Verket efterlyste således allmän 
restriktivitet vid tillämpningen, men menade samtidigt att kravet på 
redovisning av strandskyddshanteringen i de kommunala översikts
planerna syftade till att få en behandling av strandskyddsfrågan till stånd 
"inom ramen för ett heltäckande beslutsunderlag om intressen och 
anspråk på mark och vatten/ .. ./. Kommunernas intentioner beträffande 
strandskydd blir därmed också en del av en samlad miljö-, naturresurs
och markanvändningsstrategi" 134

• Det är svårt att tolka dessa synpunkter 
på något annat sätt än att även Naturvårdsverket ansåg att det var 
acceptebelt att nyttja strandskyddsbestärnmelsema som ett medel i den 

130Proposition 229/1993/94, s. 11-12. 
131Naturvårdsverket 1990(b). 
132Naturvårdsverket: Yttrande, 1993-04-02, dnr 318-610-93 Np. 
133Naturvårdsverket: Yttrande, 1993-04-02, dnr 318-610-93 Np. 
134Naturvårdsverket: Yttrande, 1993-04-02, dnr 318-610-93 Np; Proposition 

229/1993/94, s. 16. 
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kommunala planeringen, där strandskyddet ställdes och viktades mot 
andra intressen. 

Figur 18. Naturvårdsverkets avgränsning av "inland" i förslaget till differentierad 
strandskyddsti l lämpning. Källa: Naturvårdsverket: Yttrande, 1993-04-02, dnr 318-610-
93 Np., bilaga 1. 

De avgränsade områden som skulle kunna komma ifråga för en 
differentiering borde enligt Naturvårdsverket ha god tillgång på sjöar i 
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kombination med lågt bebyggelsetryck samt ligga på "betryggande 
avstånd" från stora och medelstora tätorter. Som riktvärde angavs ett 
avstånd på 10-30 kilometer från medelstora tätorter med upp till 50 000 
invånare, beroende på ~torlek samt tillgång på allemansrättsligt 
tillgängliga stränder. För Sydsvenska höglandet skulle dessutom gälla att 
kommunerna i sina översiktsplaner analyserade betydelsen av närheten till 
landets storstadsområden och kontinenten för efterfrågan på 
strandområden för rörligt friluftliv och fritidsbebyggelse. I områden av 
riksintresse för naturvård, friluftsliv eller kulturminnesvård, enligt 2 kap 
6 § samt 3 kap 2-5 §§ naturresurslagen, skulle dock en differentierad 
tillämpning inte få förekomma. Det innebar bland annat att vidsträckta 
fjällområden och stora sjö- och älvsystem inte skulle omfattas av 
differentieringsmöjligheten, trots att de låg i utpräglade glesbygder. Inte 
heller strandområden med betydelse för lokalt och regionalt friluftsliv 
skulle omfattas. 

Vidare skulle strandtomter ända ner till vattnet som regel inte 
tillåtas. Inte heller ny bebyggelse vid strömmande vattendrag eller på 
obebyggda öar, uddar och näs, som till större delen omfattades av 
strandskydd, skulle få förekomma annat än undantagsvis. Som 
övergripande målsättning vid urval av lämpliga områden, angivande av 
förutsättningar för differentierad tillämpning och prövning av dispens, 
skulle gälla att "allemansrättsligt tillgängliga strandområden kan bevaras 
oexploaterade både på lång och kort sikt" 135

• Denna åsikt framförde också 
regeringen ordagrant i propositionen136

, vilket kan tyckas vara något 
märkligt eftersom en sträng tolkning av formuleringen skulle kunna få till 
följd att hela differentieringsförslaget undergrävdes. Så gott som alla 
stränder som inte redan är exploaterade i någon form är ju 
allemansrättsligt tillgängliga och vilket byggnadsprojekt det än vara må 
i sådana strandområden, även ett enstaka hus, borde således strida mot 
Naturvårdsverkets och propositionens målsättning. Differentierings
förslaget syftade ju dock till det motsatta, alltså att underlätta bebyggelse 
inom strandskyddade områden i vissa delar av landet. 

Den övergripande målsättningen förtydligades emellertid i 
Naturvårdsverkets förslag. Verket avsåg inte ett totalt skydd mot 
exploatering, men att endast begränsade strandområden skulle få tas i 
anspråk för bebyggelse och att denna inte fick bli ett hinder för 
friluftslivet. Bebyggelse i områden med differentierat strandskydd fick 

135Naturvårdsverket: Yttrande, 1993-04-02, dnr 318-6 l 0-93 Np; Proposition 
229/1993/94, s. 16-17. 

136Proposition 229/1993/94, s. 12. 
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heller inte tillkomma stegvis så att allemansrätten efterhand begränsades 
på ett märkbart sätt137

• 

Sammanfattningsvis kan sägas att naturvårdsverkets förslag var 
något motsägelsefullt. Å ena sidan skulle strandskyddet verka som ett 
strikt byggnadsförbud men å andra sidan kunna användas som ett 
kommunalt planeringsinstrument, visserligen inom trånga ramar. I den 
praktiska tillämpningen skulle förslagets inneboende paradox kunna leda 
till tolkningsproblem och stor variation i kommunal praxis. Oavsett detta 
problem anslöt sig regeringen i stort till Naturvårdsverkets förslag i sin 
bedömning angående differentierat strandskydd i propositionen. Sedan 
den 1 juli 1994 är det sålunda möjligt att anpassa det generella 
strandskyddet till regionala och lokala förhållanden i vissa delar av 
landet, i enlighet med Naturvårdsverkets plan. 

Emellertid verkar det som om man inom Naturvårdsverket och 
regeringen var medveten om risken för en alltför disparat kommunal 
tillämpning av ett differentierat, men ändå i grunden generellt, 
strandskydd. Det är också uppenbart att de centrala myndigheterna inte 
fullt ut litade på kommunerna, trots kravet på redovisning i kommunal 
översiktsplan av intentioner angående strandskyddet och en differentierad 
tillämpning av detsamma. Det tydligaste tecknet på detta är framhävandet 
av länsstyrelsernas roll i sammanhaget. Enligt regeringens bedömning vai 
det länsstyrelserna, inte kommunerna, som skulle definiera vilka områden 
som kunde komma ifråga för en differentierad tillämpning, visserligen i 
dialog med kommunerna. Vidare skulle kommunernas redovisning i 
översiktsplanerna av lämpliga områden och förutsättningar för en 
differentiering tillkomma efter samråd med länsstyrelserna, som i 
samband därmed skulle tillhandahålla underlag och analyser av 
bebyggelseutveckling och olika anspråk i aktuella strandområden. 
Länsstyrelserna skulle också ge kommunerna råd och synpunkter på de 
kommunala förslagen om strandskyddet och borde även meddela sina 
slutliga synpunkter i ett granskningsyttrande i enlighet med plan- och 
bygglagen, menade regeringen138

• Över hela den differentierade 
strandskyddstillämpningen skulle Naturvårdsverket hålla ett vakande öga 
och därvidlag borde länsstyrelsernas granskningsyttranden kunna fungera 
som underlag för verkets tillsyn enligt naturvårdslagen139

• 

137Naturvårdsverket: Yttrande, 1993-04-02, dnr 318-610-93 Np; Proposition 
229/1993/94, s. 17. 

138Proposition 229/1993/94, s. 11-13. 
139Proposition 229/1993/94, s. 17; Naturvårdsverket: Yttrande, 1993-04-02, dnr 

318-610-93 Np. 
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Naturvårdsverkets förslag till differentierat strandskydd byggde dels 
på verkets "egna erfarenheter", dels på tre länsstyrelserapporter i ämnet 
som inkommit till verket i början av 1993140

• Bakom rapporterna stod 
länsstyrelserna i Norrbottens, Jämtlands och Kronobergs län, vilka 1992 
fått i uppdrag av regeringen att "undersöka förutsättningarna för att 
uppföra permanent- eller fritidsbyggnader på strandområden i glesbygder 
i inlandet, där tillgången till sjöar och andra vattendrag är riklig". 
Regeringen var noga med att påpeka att undersökningarna skulle 
genomföras på ett sådant sätt att slutsatserna också kunde användas i 
andra glest bebyggda delar av landet141

• Norrbottens och Jämtlands län 
fick därvidlag representera hela Norrlands inland och Kronobergs län 
Sydsvenska höglandet. Länsstyrelsen i Norrbottens län var väl skickad för 
uppgiften. Redan 1974, i samband med remissbehandlingen av 
regeringens förslag till generellt strandskydd, hade länsstyrelsen begärt 
någon form av glesbygdsanpassning och 1990 återigen hos regeringen 
efterlyst möjligheter att beakta regionala skillnader vid tillämpningen av 
strandskyddet, denna gång tillsammans med länsstyrelsen i Jämtlands län 
och andra länsstyrelser samt kommuner i Norrland142

• I Norrbotten hade 
länsstyrelsen dessutom inlett ett eget projekt 1991 som syftade till att visa 
att man kunde upphäva strandskyddet inom begränsade områden med 
hjälp av fördjupade översiktsplaner. Regeringsuppdraget 1992 vävdes in 
i det ursprungliga projektet som omfattade södra delen av Arjeplogs 
kommun och stränderna kring sjöarna Gublijaure och Storavan143

• Från 
de två norrlandslänen borde regeringen sålunda kunna vänta sig 
synnerligen differentieringsvänliga reaktioner. 

I Norrbottensrapporten hävdades att Arjeplogundersökningen visade 
att det generella strandskyddet och dess tillämpning i vissa fall innebar 
"onödiga hinder" för ny bebyggelse vid glesbygdsstränder. Detta var till 
men för den del av den fasta befolkningen som önskade bo nära någon 
strand, antingen året runt eller på fritiden. Dessutom begränsades, enligt 
länsstyrelsens uppfattning, möjligheterna att locka nya invånare till 
glesbygden med attraktivt boende och utvecklingsmöjligheterna för 
turistnäringen, vilket på sikt skulle leda till att "möjligheterna till rörligt 
fiiluftsliv /begränsas/, när den fasta befolkningen minskar, service
underlaget försvinner osv" 144

• Detta resonemang kan, en aning tillspetsat, 

14°Naturvårdsverket: Yttrande, 1993-04-02, dnr 318-610-93 Np. 
141Miljö- och naturresursdepartementet: Regeringsbeslut 39, 1992-06-25. 
142Proposition 166/1974, s. 47; Proposition 90/1990/91, s. 412-413. 
143Länsstyrelsen i Norrbottens län 1993, s. 3-4. 
144Länsstyrelsen i Norrbottens län 1993, s. 18. 
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uppfattas som en våldsam anklagelse mot det generella strandskyddet: 
enligt länsstyrelsen i Norrbottens län var strandskyddet alltså inte bara 
skyldigt till minskade möjligheter för lokalbefolkningen i landets 
glesbygder att bo eller tillbringa fritiden vid stränderna, utan också till 
ekonomisk försvagning och avfolkning av Norrlands inland. Ställt i 
relation till andra, mera vedertagna faktorer som långa avstånd, hårt 
klimat och svagt utbyggd infrastuktur145 måste dock strandskyddets 
delaktighet i den negativa befolknings- och näringslivsutvecklingen i 
norra Sveriges glesbygder betraktas som ytterst marginell. 

För att undvika de enligt undersökningen förekommande negativa 
effekterna av det rådande strand.skyddet menade länsstyrelsen att man 
med hjälp av olika typer av planinstrument, till exempel fördjupade 
översiktsplaner, borde kunna erhålla ett tillräckligt beslutsunderlag för att 
istället anpassa strandskyddstillämpningen efter lokala förhållanden. På 
så sätt kunde möjligheterna till rörligt friluftsliv bevaras samtidigt som 
även andra intressen fick utrymme146

• Utöver detta föreslogs två nya 
"särskilda skäl" till dispens från strandskyddet, som komplement till de 
skäl som existerade sedan tidigare147

• Dels skulle undantag kunna medges 
vid sådana glesbygdsstränder där det redan fanns bebyggelse om den nya 
bebyggelsen uppfördes i anslutning till den befintliga och ett 
passeravstånd mellan tomtplats och strand bevarades. Några direkta 
strandtomter skulle således inte tillåtas enligt förslaget. Päremot sades att 
begreppet "i anslutning till" och passervägens bredd skulle anpassas efter 
förhållandena på varje enskild plats. Dels skulle dispens kunna beviljas 
för ny bebyggelse i tidigare obebyggda områden under förutsättning att 
"lättframkomliga strandområden" inte påverkades i någon större 
omfattning. Även här skulle en passermöjlighet för allmänheten mellan 
tomt och strand finnas 148

• Dessa två särskilda glesbygdsskäl till dispens 
beaktades dock inte särskilt av Naturvårdsverket i förslaget till 
differentierad strandskyddstillärnpning. Verket nöjde sig med 
konstaterandet att förslagen i stort överensstämde med den egna 
uppfattningen i frågan149

. 

Länsstyrelsen i Jämtlands län framförde i sin rapport en något 
mildare syn på strandskyddet. Redan i rapportens inledning slogs fast att 

145Se till exempel Törnqvist 1986, s. 344. 
146Länsstyrelsen i Norrbottens län 1993, s. 25-26. 
141Naturvårdsverket 1990(b ). 
148Länsstyrelsen i Norrbottens län 1993, s. 22-23. 
149Naturvårdsverket: Yttrande, 1993-04-02, dnr 318-610-93 Np. 
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"Vi ska vara rädda om strandskyddet!"150
• Strandskyddets stora betydelse 

när det gällde att stoppa olämplig bebyggelse framhävdes också och detta 
gällde inte bara kusterna och de tätbefolkade delarna av landet, utan även 
Norrlands inland och fjälltr:akter, menade länsstyrelsen. Emellertid fanns 
det skäl, framför allt regionalpolitiska, att anpassa strandskydds
tillämpningen till lokala förhållanden i utpräglade glesbygder. Genom att 
tillåta permanentbebyggelse i attraktiva strandlägen kunde nya invånare 
lockas till glesbygden, lokal turism stimuleras etcetera, hävade 
länsstyrelsen. Även nya fritidshus sågs som något positivt av 
länsstyrelsen eftersom de ofta ledde till att glesbygdsområden levde upp 
"under sommaren och älgjakten samt vid helger" 151

. Det föreslagna 
tillvägagångssättet påminde i stort om det som presenterades i 
Norrbottensrapporten, det vill säga användning av fördjupade 
översiktsplaner som grund för differentiering samt införande av nya, för 
glesbygden gällande "särskilda skäl" för beviljande av undantag från det 
generella strandskyddet. Inte heller länsstyrelsen i Jämtlands län ville 
tillåta bebyggelse i direkt anslutning till stranden. Följaktligen föreslogs 
en obligatorisk passeIZOn på minst 25 meter mellan tomt och vattenlinje, 
vilken dock kunde minskas om intilliggande bebyggelse låg närmare 
stranden eller om allmänhetens möjligheter att passera längs stranden 
redan var utsläckta152

. Strandnära byggande, inte strandtomter, 
eftersträvades således. 

Även i rapporten från länsstyrelsen i Kronobergs län framfördes 
regionalpolitiska skäl till att differentiera strandskyddstillämpningen. Dels 
talades i allmänna termer om "glesbygdens behov" och "lokala intressen" 
i glesbygdsområden, dels om betydelsen av ökade möjligheter till 
attraktivt boende för upprätthållandet av befolkningstal, service, 
infrastuktur och öppna landskap i glesbygdsområden samt boende
kvaliteter för lokalbefolkningen15 

• Samtidigt underströks strandskyddets 
stora och nationella betydelse. Bland annat framfördes åsikten att 
"Strandskyddet bör hanteras med varsamhet"154

• Liksom de två 
länsstyrelserna i norra Sverige förordade länsstyrelsen i Kronobergs län 
en differentierad tillämpning i vissa glesbygdsområden med kommunala 
fördjupade översiktsplaner som underlag. Detta borde vara möjligt inom 
den rådande lagstiftningens ram om bara tillämpningsråden förtydligades, 

'50I.,änsstyrelsen i Jämtlands län 1993, s. 5. 
151Länsstyrelsen i Jämtlands län 1993, s. 6. 
152Länsstyrelsen i Jämtlands län 1993, s. 16. 
153Länsstyrelsen i Kronobergs län 1993, s. 15-16. 
154Länsstyrelsen i Kronobergs län 1993, s. 5. 
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menade länsstyrelsen155
. Det poängterades dock att innehållet i rapporten 

snarare var ett diskussionsunderlag än länsstyrelsens officiella uppfattning 
i frågan. Förhoppningen var att synpunkterna och förslagen kunde bredda 
och nyansera diskussionen om strandskyddet i framtiden156

• 

Uppenbarligen var de tre länsstyrelserapporterna ense om behovet 
av en differentierad strandskyddstillämpning i vissa glesbygdsområden 
och att fördjupade översiktsplaner möjliggjorde en sådan tillämpning. 
Länsstyrelserna var också överens om att framför allt regionalpolitiska 
skäl motiverade en differentiering. Trots denna övergripande samsyn kan 
emellertid vissa skillnader konstateras. I rapporterna från Kronobergs och 
Jämtlands län underströks, vid sidan av differentieringsresonemangen, 
strandskyddets stora betydelse för allmänhetens möjligheter till friluftsliv. 
Det generella bebyggelseförbudet vid landets stränder var något i 
huvudsak positivt, enligt dessa rapporter. Denna uppfattning uttrycktes 
inte i motsvarande grad i norrbottensrapporten, åtminstone inte explicit. 
Där framställdes det generella strandskyddet istället som något starkt 
negativt för utvecklingen i vissa glesbygdsområden. Rapporten från 
Kronobergs län framstår dessutom som något försiktigare än de andra två 
Medan de norrländska länsstyrelserna presenterade konkreta förslag till 
en differentierad tillämpning tog den småländska länsstyrelsen inte riktigt 
ställning i frågan genom att framställa rapporten som ett diskussions
underlag. 

Sålunda kan ett nord-sydmönster urskiljas, med Norrbotten som 
starkast förespråkare för ett differentierat strandskydd, Jämtland också för 
ett sådant, men med större hänsyn tagen till det generella strandskyddet 
och Kronobergs län som mera avvaktande. Detta mönster är i och för sig 
inte särskilt förvånande. Som påpekats tidigare hade länsstyrelsen i 
Norrbottens län en strandskyddskritisk tradition att falla tillbaka på, där 
man redan på 1970-talet krävde anpassning av strandskydds
bestämmelserna till lokala förhållanden. Ännu viktigare för nord
sydmönstret är emellertid skillnaden i exploateringstryck mot stränderna 
i olika delar av landet. De norrländska länsstyrelsernas uppfattning 
grundades delvis på en mycket stor tillgång på stränder i kombination 
med begränsat bebyggelsetryck. Länsstyrelsen i Kronoberg, å sin sida, var 
tvungen att hantera ett betydligt större befolknings- och bebyggelsetryck 
mot stränderna, även i länets glesbygdsområden, jämfört med 

155Länsstyrelsen i Kronobergs län 1993, s. 6. 
156Länsstyrelsen i Kronobergs län 1993, s. 2. 
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länsstyrelserna i norra Sveriges inland, vilket förklarar den avvaktande 
hållningen. 

Som visats tidigare delade Naturvårdsverket i stort de tre 
länsstyrelsernas uppfattningar om ett glesbygdsanpassat strandskydd. De 
konkreta förslagen om särskilda glesbygdsskäl till dispens från 
strandskyddet, som komplement till de särskilda dispensskäl som redan 
fanns, hörsammades dock inte av verket. Varken sådana konkreta 
särskilda skäl eller några motiv till ett differentierat strandskydd, till 
exempel regionalpolitiska överväganden, fanns med i Naturvårdsverkets 
förslag till regeringen, som inte heller nämnde något om detta i 
propositionen 157

• 

Naturvårdsverkets förslag till differentierat strandskydd remiss
behandlades av ett stort antal myndigheter och organisationer. De flesta 
remissinstanser var positiva till förslaget, men det fanns också de som var 
starkt kritiska. 

Tillstyrkte förslaget 
Boverket 
Glesbygdsmyndigheten 
Riksantikvarieämbetet 
Lantmäteriet 
Länsstyrelserna i nio län 
Nio kommuner 
Svenska kommunförbundet 
Lantbrukarnas Riksförbund 
Svenska Båtunionen 

Avstyrkte förslaget 
Länsstyrelsen i Göteborgs 
och Bohus län 
Länsstyrelsen i Skaraborgslän 
Naturskyddsföreningen 
Svenska turistföreningen 
Friluftsfrämjandet 

Figur 19. Rernissinstanserna till Naturvårdsverkets förslag till differentierat 
strandskydd, fördelade på tillstyrkande och avstyrkande instanser. Kommentar: Två 
av remissinstansema valde att inte direkt ta ställning till förslaget. Länsstyrelsen i 
Södennanlands län nöjde sig med att tillstyrka att det egna länet inte skulle omfattas 
av en differentierad tillämpning och Kammarrätten i Stockholm menade att frågan var 
"av sådan politisk natur att kammarrätten inte anser sig böra uttala sig närmare 
härom". Källa: Miljö- och naturresursdepartementet: Rernissamrnanställning, 1993-10-
27, dnr M93/1416/4. 

Att Naturskyddsföreningen återfanns bland de instanser som avstyrkte 
förslaget var knappast någon överraskning. Kritiken som föreningen 
tidigare framfört mot Miljöskyddskommittens resonemang om lokalt 
anpassad strandskyddstillärnpning upprepades. Framför allt menade 

157Naturvårdsverket: Yttrande, 1993-04-02, dnr 318-610-93 Np; Proposition 
229/1993/94. 
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Naturskyddsföreningen i sitt remissvar att en differentiering i enlighet 
med Naturvårdsverkets förslag skulle leda till en allmän försvagning av 
strandskyddets status, vilket sannolikt skulle medföra ökad strand.nära 
bebyggelse även utanför de i förslaget tänkta differentieringsmöjliga 
glesbygdsområdena. Många kommuner, särskilt glesbygdskmmnuner, 
skulle :fa svårt att försvara det generella strandskyddets strikta 
bebyggelseförbud om en mera frikostig dispensgivning tilläts i vissa 
områden, hävdade Naturskyddsföreningen. Detta var särskilt allvarligt i 
södra Sverige, där föreningen väntade sig ett snabbt växande 
bebyggelsetryck från hela Nordeuropa Ända sättet att hantera detta var 
att tillämpa strandskyddet strängt. Föreningen framförde dessutom sina 
välkända farhågor om kommunernas bristande vilja att strikt hävda 
strandskyddet. Statskontorets undersökning gav anledning till "mycket 
stor oro" och vissa kommuners "kortsiktiga överväganden riskerar att :fa 
irreversibla negativa konsekvenser av mycket långtgående art", hävdade 
man1ss. 

Som framgår av figur 19 var Naturskyddsföreningen inte ensam om 
att kritisera Naturvårdsverkets förslag. Två andra ideella organisationer 
med inriktning på allmänhetens friluftsliv, Svenska Turistföreningen och 
Friluftsfrämjandet, delade i stort Naturskyddsföreningens uppfattning. 
Båda betraktade den föreslagna differentierade tillämpningen som en 
riskabel uppluckring av det generella strandskyddet och förordade istället 
de gällande reglerna, som ju ändå medgav vissa undantag159

• 

Utöver detta framförde Friluftsfrämjandet ett par kritiska synpunkter 
som Naturskyddsföreningen inte nämnde i sitt remissvar. Dels ifrågasatte 
friluftsorganisationen Naturvårdsverkets resonemang om att strandskydds
tillämpningen skulle behandlas "inom ramen för ett heltäckande 
beslutsunderlag". Det skulle enbart leda till att strandskyddet bedömdes 
i konkurrens med andra intressen, vilket i praktiken skulle innebära att 
strandskyddet "prioriteras ner i förhållande till andra intressen", hävdade 
Friluftsfrämjandet. Bakom denna uppfattning fanns en uttalad rädsla hos 
friluftsorganisationen att kommunerna i gemen inte skulle komma att 
tillmäta strandskyddet någon större tyngd i förhållande till andra 
intressen160

. Friluftsfrämjandet litade uppenbarligen inte på landets 

158Miljö- och naturresursdepartementet: Remissammanställning, 1993-10-27, dnr 
M93/1416/4. 

159Miljö- och naturresursdepartementet: Remissammanställning, 1993-10-27, dnr 
M93/1416/4. 

160Miljö- och naturresursdepartementet: Rernissammanställning, 1993-10-27, dnr 
M93/ l416/4. 
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kommuner i detta avseende och ansåg följdriktigt att strandskyddet inte 
borde :fa användas som kommunalt planeringsinstrurnent. Dels framförde 
Friluftsfrämjandet ett ideologiskt argument, med rötter i 1930-talets 
friluftsdebatt, mot differentieringsförslaget. Genom större frikostighet med 
dispenser i vissa områden skulle "ett litet :fatal" gynnas på bekostnad av 
":friluftsmöjligheterna för ett större flertal", hävdade organisationen. Här 
ställdes alltså det enskilda intresset mot det allmänna och enligt 
Friluftsfrämjandet ägde det senare självklart högre prioritet. Det var inte 
enbart besökande storstadsbors och utländska turisters möjligheter till 
rörligt friluftsliv som värnades, utan i ännu högre grad lokalbefolkningens 
möjligheter att röra sig fritt vid oexploaterade stränder, menade 
Friluftsfrämjandet161

• 

Även två länsstyrelser i västra Sverige ställde sig tveksamma till 
Naturvårdsverkets förslag. Länsstyrelsen i Skaraborgs län ansåg att den 
gällande strandskyddslagstiftningen fungerade tämligen bra och att den 
dispensmöjlighet som redan fanns var tillräcklig, också för landets 
glesbygder. Den föreslagna differentieringen skulle leda till allmän 
uppluckring av strandskyddet, vilket i sin tur skulle medföra svårigheter 
för kommuner och länsstyrelser att stå emot bebyggelsetrycket även i de 
delar av landet som inte skulle komma att omfattas av regeländringen, 
menade länsstyrelsen. Detta kunde bli särskilt allvarligt i Syd- och 
Mellansverige, där länsstyrelsen i Skaraborgs län väntade sig en mycket 
snabbt ökande efterfrågan på strandnära mark från "kontinenten" 162

• 

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län var framför allt kritisk mot 
den föreslagna användningen av de kommunala översiktsplanerna vid 
bestämning av var och hur en diffferentierad strandskyddstillämpning 
skulle kunna ske. Att använda ett instrument från plan- och bygglagen för 
att reglera tillämpningen av bestämmelser i naturvårdslagen ansåg 
länsstyrelsen var olämpligt, särskilt som översiktsplanerna inte är juridiskt 
bindande. Den gällande lagstiftningen fungerade i stort sett 
tillfredsställande enligt länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län och 
liksom länsstyrelsen i Skaraborgs län ansåg man att de möjligheter till 
undantag som redan existerade var fullt tillräckliga för att uppfylla det 
behov av differentiering som fanns. I övrigt ägnades en stor del av 
remissvaret åt att understryka det generella strandskyddets stora betydelse 

161Miljö- och naturresursdepartementet: Remissammanställning, 1993-10-27, dnr 
M93/1416/4. 

162Miljö- och naturresursdepartementet: Remissammanställning, 1993-10-27, dnr 
M93/1416/4. 
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för allemansrätten, rörligt friluftsliv och växt- och djurliv strand
områden. 

Tillstyrkande 

Avstyrkande 

Inget ställnings
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Figur20. De tolv länsstyrelser som avgav remissvar på Naturvårdsverkets förslag till 
differentierat strandskydd. Kommentar: Att norrlandslänen skulle ställa sig positiva 
var naturligtvis väntat av alla parter, men som framgår av kartbilden erhöll förslaget 
stöd även i mellersta, östra och södra Sverige medan de två kritiska länsstyrelserna 
återfanns i Västsverige. Källa: Miljö- och naturresursdepartementet: Remissamman
ställning, 1993-10-27, dnr M93/1416/4. 
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Nödvändigheten av att se strandskyddet i ett långsiktigt perspektiv 
underströks också liksom lagstiftningens praktiska funktion som strikt 
byggnadsförbud. Målsättningen borde enligt länsstyrelsen vara att bevara 
de för allmänheten tillgängliga stränderna även i framtiden. Dispens
ansökningar skulle därför hanteras restriktivt och endast beviljas när 
särskilda skäl förelåg163

• 

Länsstyrelsens i Göteborgs och Bohus län avstyrkande av 
Naturvårdsverkets förslag samt framhävandet av strandskyddets stora 
betydelse i remissvaret kan betraktas som ytterligare uttryck för den 
relativt sett strikta strandskyddsuppfattning som råder i länet och som 
grundlades redan i början av 1950-talet. I samanhanget kan nämnas att 
länsstyrelsen i Stockholms län inte hade några invändningar mot 
differentieringsförslaget, utan menade att det var tillämpbart "utan 
nämnvärda inskränkningar i allmänhetens bad- och friluftsliv" 164

. 

Som visats ovan var Naturskyddsföreningen och länsstyrelsen i 
Skaraborgs län överens bland de kritiska remissinstanserna om att en 
differentiering av strandskyddet, och en därigenom följande allmän status
sänkning av lagstiftningen, skulle medföra särskilt allvarliga konsekvenser 
för strandområden i Sydsverige på grund av ökande tryck från 
sommarstugetörstande människor med hemvist i "Nordeuropa" och på 
"kontinenten". Ett strikt tillämpat generellt strandskydd var nödvändigt 
för att värja stränderna från detta framtida hot, enligt dessa två 
remissinstanser. Det förmodade, snabbt ökande europeiska intresset 
berodde enligt länsstyrelsen i Skaraborgs län på att "Sveriges många 
oexploaterade stränder har oersättligt värde utan motstycke i stora delar 
av Europa" 165

• Ett sådant "Sverige-Europakonfliktperspektiv", eller om 
man så vill "Vi mot dem-perspektiv", saknades hos de andra 
remissinstanserna. För exempelvis Friluftsfrämjandet var istället det 
enskilda intresset mot det allmänna och fritidshusboende mot rörligt 
friluftsliv de viktiga konfliktaxlarna och därvidlag var nationalitets
aspekter av underordnad betydelse. 

Utan att här ifrågasätta det riktiga i länsstyrelsens i Skaraborgs län 
påstående om de svenska strändernas värde i ett europeiskt perspektiv, 
måste jag ändå ställa mig frågande till den förmodade snabba ökningen 

163Miljö- och naturresursdepartementet: Remissammanställning, 1993-10-27, dnr 
M93/1416/4. r 

164Miljö- och naturresursdepartementet: Remissammanställning, 1993-10-27, dnr 
M93/1416/4. 

165Miljö- och naturresursdepartementet: Remissammanställning, 1993-10-27, dnr 
M93/14!6/4. 
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i bebyggelsetryck från utlandet. Vilka drivfaktorer som skulle :fa central
och nordeuropeer att i allt större utsträckning söka sig till Sverige, inte 
bara som tillfälligt besökande turister utan också i hopp om att bli ägare 
till fritidsfastigheter med attraktiva strandlägen, förklarades inte närmare, 
varken i Naturskyddsföreningens eller länsstyrelsens i Skaraborgs län 
remissvar. Några större undersökningar som tydligt visar att ett sådant 
ökat utländskt intresse faktiskt föreligger har heller inte genomförts. I 
dagspressen har under senare år förekommit artiklar som snarare tyder på 
att det utländska intresset för svenska fritidshus är relativt konstant. Till 
exempel publicerades våren 1994 en artikel i Svenska Dagbladet som 
beskrev situationen på fritidshusmarknaden i Göteborgs och Bohus län. 
Någon större efterfrågan från utlandet på sommarstugor vid Bohuskusten 
kunde inte skönjas. Däremot ökade efterfrågan markant från svenska 
köpare166

• 

Andelen utlandsägda fritidsfastigheter uppgår i dagsläget till drygt 
två procent167

, vilket i absoluta tal innebär omkring 14 000 stycken i hela 
landet. Som jämförelse kan nämnas att det enbart på öarna i Stockholms 
skärgård finns drygt 21 000 sommarstugor16 

• Det hittillsvarande 
utländska fritidshusägandet i Sverige måste alltså betraktas som 
marginellt även om det på vissa håll i landet står för en större andel av 
antalet fritidshus än två procent169

• 

I detta sammanhang är det dessutom viktigt att komma ihåg att för 
allmänhetens möjligheter till friluftsliv vid landets stränder är det av helt 
olika betydelse om ett befintligt fritidshus far en ny ägare eller om ett 
helt nytt fritidshus byggs i ett strandnära läge. I det förstnämnda fallet 
påverkas det rörliga friluftslivet inte alls medan det andra fallet kan 
innebära påtagliga inskränkningar. Det rådande intressemönstret från 
utländskt håll, i den mån det är undersökt, utmärks av efterfrågan på 
"gårdar och torp med avskilda lägen" och "ensligt belägna stugor i 
skogarna" i vissa delar av landet170

• Det utländska fritidshusintresset i 
Sverige berör således sannolikt i huvudsak befintliga fastigheter och i 
betydligt mindre utsträckning nybyggen och påverkar därför det rörliga 
friluftslivet i strandområden endast i mycket begränsad omfattning. 

166Svenska Dagbladet 1994-05-14. 
167Sveriges nationalatlas 1993, s. 76. 
168sou 1994:93, s. 65. 
1691 exempelvis Kronobergs län ägs drygt 14 procent av alla fritidshus av personer 

som är bosatta i utlandet, främst i Danmark och Tyskland. (Sveriges national
atlas 1993, s. 76). 

170Svenska Dagbladet 1994-05-14. Se även Dagens Nyheter 1995-03-26. 
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Sammanfattningsvis måste Naturskyddsföreningens och länsstyrelsens i 
Skaraborgs län antaganden och farhågor om ett framtida ökat 
bebyggelsetryck mot attraktiva strandområden i Sydsverige från våra 
europeiska grannländer, så som det kommer till uttryck i remissvaren på 
Naturvårdsverkets förslag till differentierat strandskydd, betraktas som 
överdrivna. 

5. 7 Stnmdskyddet i framtiden enligt länsstyrelserna 

Från och med den 1 juli 1994 gäller det tidigare beskrivna ekologiserade 
och differentierade strandskyddet. Om de nya bestämmelserna kommer 
att leda till några påtagliga förändringar i den praktiska strandskydds
tillämpningen är svårt att sia om. Som påtalats tidigare kan 1994 års 
förändringar i strandskyddslagstiftningen uppfattas både som en skärpning 
och en försvagning av strandskyddet. 

Bland de länsstyrelser som verkade som remissinstanser till 
Naturvårdsverkets förslag om differentierat strandskydd, vilket delvis 
utgjorde grunden för reformeringen av strandskyddslagstiftningen 1994, 
fanns som tidigare nämnts både anhängare och motståndare till förslaget. 
De förstnämnda var dock i kraftig majoritet. Inte mindre än nio av de 
tolv länsstyrelserna med remissansvar var positivt ställda till Naturvårds
verkets förslag171

• En undersökning av samtliga länsstyrelsers åsikter om 
strandskyddets tillämpning i framtiden som genomfördes 1993, alltså 
samma år som remissvaren på differentieringsförslaget lämnades, visar 
emellertid att landets länsstyrelser till stor del var tämligen nöjda med 
den rådande generella tillämpningen 172

• 

Det är möjligt att järnfåra åtta av de tolv remissinstansverkande 
länsstyrelsernas svar med enkätsvaren173

• En sådan jämfårelse visar att det 
råder svarsöverensstämmelse för sex av dessa länsstyrelser. De övriga två 
tillstyrkte, somremissinstanser, Naturvårdsverkets differentieringsförslag 
men menade i enkäten att strandskyddet i framtiden borde tillämpas 
"generellt restriktivt såsom i dag" respektive "med större skärpa". Varför 
dessa motsägelser uppstått kan inte förklaras utifrån remiss- eller 
enkätmaterialet. Möjligen kan de två länsstyrelserna ha missförstått 

171Miljö- och naturresursdepartementet: Remissammanställning, 1993-10-27, dnr 
M93/1416/4. 

172J-1insstyrelseenkäten 1993. 
173De fyra övriga är tyvärr de länsstyrelser som inte besvarat enkäten. 
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enkätens fråga så att de framförde vad som borde gälla endast i det egna 
länet medan de såg Naturvårdsverkets förslag i nationellt perspektiv. 

Tabell 9. Hur strandskyddet bör tillämpas i framtiden enligt länsstyrelserna. 

Generellt restriktivt såsom i dag 12 (9) 

Mer flexibelt med större möjligheter för lokala variationer 9 (5) 

Med större skärpa än i dag 3 (2) 

Kommentar: 20 länsstyrelser har besvarat enkäten174
. Länsstyrelserna i Vätmlands och 

Gävleborgs län har inte besvarat enkäten alls och länsstyrelserna i Stockholms och 
ÖStergötlands län har inte besvarat enkätens fyra sista frågor. Siffrorna inom parentes 
visar antal länsstyrelser som angivit respektive svar som enda alternativ. De fyra 
länsstyrelser som angivit flera svarsalternativ har framfört åsikten att strandskyddet 
bör tillämpas med olika styrka i olika delar av länet: generellt restriktivt eller med 
större skärpa i vissa områden och mera flexibelt i andra områden. Detta måste tolkas 
som att de är huvudsakligen positiva till en differentiering av strandskyddet. Nio 
länsstyrelser förordar således en mera flexibel tillämpning av strandskydds
bestämmelsema medan elva länsstyrelser anser att strandskyddet bör tillämpas 
generellt resriktivt, i enlighet med den lagstiftning som gällde 1975-94, eller med än 
större skärpa i framtiden. Källa: Länsstyrelseenkäten 1993. 

Om vi ponerar att den goda svarsöverensstämmelsen i övrigt vore 
generell för resten av de 20 länsstyrelser som besvarat enkätens frågor 
om strandskyddets tillämpning i framtiden, framstår Miljö- och 
naturresursdepartementets urval av länsstyrelser som remissinstanser till 
Naturvårdsverkets differentieringsförslag som aningen märkligt. Var det 
rena tillfälligheter som gjorde att differentieringsvänliga länsstyrelser blev 
i så förkrossande majoritet bland de remissvarande länsstyrelserna eller 
var det ett medvetet val av sådana länsstyrelser man i förväg visste skulle 
stödja förslaget? Tre av de mest positiva länsstyrelserna till differentierat 
strandskydd, de i försökslänen Norrbotten, Jämtland och Kronoberg, 
kunde inte utses till remissorgan eftersom Naturvårdsverkets förslagju till 
stora delar byggde på vad dessa länsstyrelser rekommenderat. Ändå 
lyckades Miljö- och naturresursdepartementet alltså fil in nio anhängare 

174Enkätens fråga 7 löd: "Det generella strandskyddet prioriterar det rörliga 
friluftslivet framför andra verksamheter. Hur bör strandskyddet tillämpas i 
framtiden? O generellt restriktivt såsom i dag, 0 mera flexibelt med större 
möjligheter för lokala variationer, O med större skärpa än i dag. Motivera 
ställningstagandet" (Länsstyrelseenkäten 1993). 
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till differentieringsförslaget i en grupp på tolv remissvarande 
länsstyrelser, trots att sannolikt åtminstone hälften av landets länsstyrelser 
föredrog den rådande, generella tillämpningen av strandskydds
bestämmelserna. 

Mera flexibelt med 
större möjligheter 
för lokala variationer 

Generellt restriktivt 
eller med större 
skärpa än i dag 

Ej svar 

~I 
ITill 
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Figur 21. Länsstyrelsernas åsikter om hur strandskyddet bör tillämpas i :framtiden -
geografisk fördelning. Källa: Länsstyrelseenkäten 1993. 
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Ett fullständigt slumpmässigt urval av tolv länsstyrelser som remiss
instanser hade förmodligen resulterat i en betydligt jämnare fördelning 
mellan anhängare och motståndare till differentieringsförslaget. 

Länsstyrelsernas motiveringar i enkäten till sina ställningstaganden 
angående strandskyddets tillämpning i framtiden är tämligen ensartade 
och välbekanta. Den stora grupp som markerat "generellt restriktivt såsom 
idag" framför främst sociala skyddsmotiv. För att kunna bevara 
strandområden tillgängliga för allmänheten även i framtiden krävs ett 
generellt och strikt tillämpat strandskydd, menar dessa länsstyrelser. Ett 
par länsstyrelser hävdar att en sådan tillämpning också är nödvändig för 
att stävja icke önskade tendenser i den kommunala dispensgivningen. Det 
påstås bland annat att "Viss slapphet hos kommunerna" förekommer och 
att "En kommunal uppluckring kan skönjas"175

• De länsstyrelser som är 
för en mera flexibel tillämpning motiverar detta främst med åsikten att 
det är olämpligt att ha samma regler över hela landet på grund av den 
stora variationen i befolkningstäthet och bebyggelsetryck mot stränderna. 
Särskilt i utpräglade glesbygdsområden borde en liberalare tillämpning 
vara möjlig, menar man. Från norrländskt håll :framförs även 
regionalpolitiska argument för en mera flexibel tillämpning. 

Vid en regional fördelning av länsstyrelsernas åsikter om hur 
strandskyddet bör hanteras i framtiden :framträder ett inte helt renodlat 
nord-sydmönster. Länsstyrelserna i Norrland är, inte he.lt överraskande, 
tämligen överens om att en mera flexibel tillämpning är att föredra. I 
södra och mellersta delarna av landet är bilden mera komplex, även om 
länsstyrelser som anser att strandskyddet bör tillämpas generellt restriktivt 
eller med större skärpa än i dag (1993) tydligt dominerar176

• 

Något massivt stöd för Naturvårdsverkets differentieringsförslag, 
som framfördes i regeringens strandskyddsproposition 1994177

, fanns 
uppenbarligen inte bland landets länsstyrelser, även om de länsstyrelser 
som verkade som remissinstanser var övervägande positiva. Däremot såg 
sannolikt många länsstyrelser positivt på regeringens förslag i 
propositionen om att utvidga strandskyddets syfte till att också omfatta 
bevarandet av "goda livsvillkor för växter och djur" 178

• I enkäten har en 
majoritet av länsstyrelserna angivit att naturskydd bör tillerkännas 
särskild vikt vid hanteringen av strandskyddsfrågor. 

175Lärlsstyrelseenkäten 1993. 
176Lärlsstyrelseenkäten 1993. 
177Proposition 229/1993/94. 
178Proposition 229/1993/94, s. 9. 

197 



Kontrollen över strandskyddets tillämpning 

Tabell 10. Verksamheter, förutom det rörliga .friluftslivet, som bör tillerkännas 
särskild vikt vid hanteringen av strandskyddsfrågor, enligt länsstyrelserna. 

Fritidshusboende i allmänhet. 1 

Fritidshusboende i glesbygd 3 

Permanenthusboende i allmänhet 2 

Permanenthusboende i glesbygd 5 

Lokalt näringsliv 8 

Turism, i form av fasta anläggningar 12 

Naturskydd 14 

ÖVrigt 3 

Kommentar: 17 länsstyrelser har besvarat frågan179
. 14 av dessa (82%) anser att 

naturskydd bör väga särskilt tungt vid strandskyddets tillämpning. Med fasta 
anläggningar för turismen avses till exempel badanläggningar och småbåtshamnar. 
Som exempel på lokalt näringsliv har länsstyrelserna nämnt småbåtsvarv, fiske och 
fiskodlingar. Under övrigt har bland annat offentliga toaletter, vindkraftverk och 
kulturminnesvård noterats. Källa: Länsstyrelseenkäten 1993. 

Många länsstyrelser har också ansett att verksamheter som är förknippade 
med lokalt näringsliv och turism bör väga tungt vid strandskyddets 
hantering, vilket kan tolkas som utslag av regionalpolitiska överväganden. 
Hänsynstagande till lokalt näringsliv eller anläggningar för att stimulera 
turismnäringen betyder emellertid, omsatt i praktisk tillämpning, att 
strandskyddet kan viktas mot andra intressen, alltså användas som 
planeringsinstrument och inte som tvingande planeringsförutsättning, 
vilket strandskyddets generella byggnadsförbud egentligen måste 
uppfattas som. Som visats tidigare i kapitlet är detta synsätt inte helt 
främmande för landets länsstyrelser. Fritidshusboende eller 
permanentboende, förutom i glesbygd, tycks inte tillmätas någon större 
dignitet i förhållande till strandskyddet. Med tanke på strandskyddets 
historiskt betingade udd mot framför allt strandnära fritidshus är detta 

179Enkätens fråga 8 löd: "Vilka verksamheter, förutom det rörliga .friluftslivet, bör 
tillerkännas särskild vikt vid hanteringen av strandskyddsfrågor? O .fritidshus
boende i allmänhet, O .fritidshusboende i glesbygd, O permanenthusboende i 
allmänhet, O permanenthusboende i glesbygd, O lokalt näringsliv, O turism, i 
form av fasta anläggningar, O naturskydd, 0 övrigt (ange vad)" (Länsstyrelse
enkäten 1993). 
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inte särskilt förvånande. Att däremot möjliggöra permanentboende, och 
i viss mån fritidsboende, i glesbygd är som tidigare påpekats ett av 
huvudargumenten från länsstyrelser och kommuner i glesbygdspräglade 
delar av landet för en differentiering av strandskyddet. 

Sammanfattningsvis kan sägas att landets länsstyrelser allmänt sett 
var tämligen nöjda med den strandskyddslagstiftning som gällde fram till 
den 1 juli 1994 och att de flesta länsstyrelser är nöjda även med de regler 
som gäller från och med detta datum. Strandskyddets ekologisering har 
säkerligen uppfattats positivt av de allra flesta länsstyrelser medan 
differentieringen framför allt uppskattas av länsstyrelserna i Norrland. 

5.8 Stnmdskydd inom detaljplanelagda omraden 

Den tidigare nämnda Miljöskyddskomrnitten behandlade inte enbart 
kraven på en differentiering av strandskyddet. På ett annat, betydligt mera 
tydligt sätt skiljde sig miljöbalksförslaget från Naturvårdslagsutredningens 
förslag och 1991 års miljöproposition180 angående fördelningen av ansvar 
mellan kommuner och länsstyrelser för strandskyddets hantering. Det 
gällde strandskydd inom detaljplanelagda områden. Miljöskydds
komrnitten hävdade att speciella problem uppstått på grund av att beslut 
om detaljplan var en kommunal angelägenhet, genom plan- och 
bygglagen som infördes 1987, medan beslut om strandskyddets 
omfattning låg på länsstyrelsen. Bland annat hade enskilda personer råkat 
i svårigheter när detaljplaner med byggnadslov antagits av en kommun 
men där generellt bebyggelseförbud enligt strandskyddet fortfarande gällt: 

"Problemet har som sagt uppstått genom att befogenheten att besluta om 
detaljplan och strandskydd konunit att ligga på skilda myndigheter. Ett sätt att 
lösa det som ligger nära till hands är därför att åter samla båda typerna av 
beslut hos en och samma myndighet" 181

• 

En återgång till den ordning som rådde före införandet av plan- och 
bygglagen, då länsstyrelserna hade ansvar även för fastställandet av 
planbeslut, ansågs uteslutet. Att Miljöskyddskommitten inte heller kunde 
tänka sig att flytta över hela strandskyddslagstiftningen till plan- och 
bygglagen har nämnts tidigare, även om en sådan åtgärd naturligtvis 
direkt skulle ha löst problemet. Istället tänkte sig kommitten att den 

180SOU 1993:27, SOU 1990:38 samt Proposition 90/1990/91. 
181sou 1993:27, s. 493. 

199 



Kontrollen över strandskyddets tillämpning 

strandskyddshandläggning som följde av kommunal detaljplaneläggning 
skulle brytas ut och läggas hos kommunerna. I förslaget till ny lagtext 
uttrycktes det på följande vis: 

"En kommunal myndighet f'ar i en detaljplan enligt plan- och bygglagen 
(1987:10) bestämma om strandskyddet inom planområdet. Om det finns 
särskilda skäl f'ar det strandskyddade området härvid minskas i omfattning eller 
strandskyddet helt upphävas" 182

• 

övriga beslut om att upphäva strandskyddet skulle liksom förut fattas av 
länsstyrelsen. Kommitten var noga med att påpeka att en överföring av 
beslutsrätten rörande strandskydd inom detaljplanelagda områden till 
kommunerna inte enbart fick syfta till att lösa planeringsknutar i den 
offentliga administrationen. Naturvårdens intressen, det vill säga 
upprätthållandet av ett starkt, fungerande strandskydd, skulle också 
tillgodoses 183

• 

Dessa ideer om kommunalt strandskyddsansvar inom detaljplane
områden var emellertid inte nya. I maj 1989 presenterade två statliga 
myndigheter, Plan- och bostadsverket (nuvarande Boverket) och 
Lantmäteriverket, ett förslag om att föra över beslutsrätten till 
kommunerna i sådana fall för Naturvårdslagsutredningen. Syftet med 
förslaget var att förenkla plan- och bygglovsprocessen till fromma för 
kommuner och enskilda. Konkret innebar förslaget att kommunerna skulle 
fil rätt att besluta om strandskyddets omfattning, alltså även om att 
upphäva det, och bevilja dispens inom detaljplanelagda områden. 
Dessutom skulle det bli enklare att uppföra komplementsbyggnader inom 
strandskyddsområde, då kravet på dispens för sådana byggnader skulle 
tas bort, enligt verkens förslag. Enligt samma förslag skulle 
länsstyrelserna ges möjlighet att överpröva kommunala detaljplanebeslut 
om bedömningen gjordes att de inte tillgodosåg syftet med strand
skyddet184. Det främsta skälet till förslaget var den omfattande byråkrati 
som, enligt verken, strandskyddsreglemas hantering i detaljplaneområden 
gav upphov till. Roten till det onda var uppdelningen av ansvaret, så att 
kommunerna beslutade om detaljplan och länsstyrelserna om 
strandskyddet. Genom att föra över strandskyddsansvaret rörande 
detal jplanelagda områden till kommunerna, samtidigt som länsstyrelserna 

182SOU 1993:27, s.101. 
183sou 1993:27, s. 494. 
184sou 1990:38, s. 221-222. 

200 



Kontrollen över strandskyddets tillämpning 

gavs rätten att pröva detaljplanebeslut som påverkade strandskyddet, 
skulle problemen minskas, menade man185. 

Naturvårdslagsutredningen var emellertid ytterligt tveksam till 
förslaget och-menade att det inte enbart verkade syfta till att minska 
byråkratiskt krångel. Av Plan- och bostadsverkets och Lantmäteriverkets 
redogörelse fick man intrycket att en fullständig kommunal kontroll över 
strandskyddet i detaljplaneområden skulle leda till att strandskyddet 
regelmässigt skulle komma att upphävas i samband med upprättandet av 
detaljplaner. Naturvårdslagsutredningen grundade sina farhågor på att 
verkens förslag saknade en formulering om att det skulle krävas 
"särskilda skäl" för att minska eller upphäva strandskyddet i områden 
som omfattades av detaljplan. Utredningen ansåg således att förslaget om 
att flytta över beslutsrätten om strandskydd inom detaljplanelagda 
områden till kommunerna innebar en tydlig försvagning av strandskyddet 
och att förslaget därför var olämpligt186. Plan- och bostadsverkets och 
Lantmäteriverkets tillhörande förslag om att länsstyrelserna skulle fungera 
som överprövningsmyndighet kommenterades överhuvudtaget inte av 
Naturvårdslagsutredningen, trots att det borde ha mildrat farhågorna 
något. Utredningens slutsatser utifrån Plan- och bostadsverkets och 
Lantmäteriverkets förslag tyder ytterligare på att man hyste skepsis till 
kommunernas förmåga att klara av att hävda strandskyddet mot andnl 
intressen om beslutsrätten om strandskyddet blev en rent kommunal 
angelägenhet. 

Förslaget att ta bort dispenskravet för komplementsbyggnader 
uppskattades däremot av Naturvårdslagsutredningen, särskilt som också 
Naturvårdsverket hade föreslagit en liknande förändring av strandskydds
reglerna187. Regeringen konstaterade i 1991 års miljöproposition att inte 
bara utredningen utan också de flesta rernissinstanserna gillade förslaget. 
Endast länsstyrelsen i Stockholms län och Uppsala kommun framförde 
farhågor om att en sådan förändring skulle kunna medföra en kraftig 
ökning av fritidsboendet i exempelvis attraktiva skärgårdsområden, till 
men för allemansrätten. Detta skulle ske genom att små fiskestugor 
gjordes om till fritidshus och kompletterades med gäststugor, bodar 
etcetera, helt utan myndighetsprövning. För att undvika detta problem 
skulle dispenskravet tas bort endast i områden som utpekats av 
länsstyrelse, menade man. Regeringen ansåg att det ofta var onödigt att 
hantera små komplementsbyggnader på eteblerade tomter som regelrätta 

185SOU 1990:38, s. 222-223. 
186sou 1990:38, s. 228-230. 
187SOU 1990:38, s. 230-231. 
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dispensärenden men att det för särskilt känsliga områden fanns behov av 
att behålla dispens.kravet och prövningen av varje enskilt ärende. Något 
generellt undantag från bebyggelseförbudet enligt strandskydds
bestämmelserna för komplementsbyggnader ville regeringen därför inte 
införa Istället föreslogs införandet av ett bemyndigande för regeringen 
i naturvårdslagen att föreskriva om undantag från kravet på dispens för 
komplementsbyggnader188

• 

När det gällde frågan om ansvar för strandskyddet inom detaljplane
lagda områden följde regeringen i miljöpropositionen, som tidigare 
påpekats, i stort Naturvårdslagsutredningens förslag, trots att flera 
remissinstanser ansåg att ansvaret skulle ligga hos kommunerna. 
Regeringen underbyggde sitt ställningstagande ytterligare genom att också 
hänvisa till vad som sagts om strandskyddsansvaret i propositionen om 
plan- och bygglagen189

• Regeringen ansåg sålunda att det inte fanns några 
skäl att flytta strandskyddsansvaret vid detaljplaneärenden från läns
styrelserna till kommunerna. Samtidigt underströks vikten av att strand
skyddet upprätthölls även inom planlagda områden 190

• 

:Miljöskyddskommittens förslag om kommunalt strandskyddsansvar 
inom detaljplaneområden formulerades utifrån en reviderad version av 
Boverkets och Lantmäteriverkets gamla förslag. Kommitten tog 
uppenbarligen fasta på den kritik som Naturvårdslagsutredningen och 
regeringen framfört mot detta. I det nya förslaget poärigterades att skälen 
till förändringar i strandskyddet vid upprättande av detaljplaner noggrant 
skulle redovisas i planbeskrivning samt att "särskilda skäl" krävdes om 
strandskyddet skulle minskas i omfattning. Dessutom skulle 
länsstyrelserna ges befogenhet i plan- och bygglagen att upphäva sådana 
detaljplaner där "syftet med strandskyddet inte har tillgodosetts"191

• Med 
hjälp av dessa regler skulle strandskyddets intressen tillvaratas, menade 
kommitten, som också påpekade att ett genomförande av förslaget inte 
bara krävde ändringar i strandskyddsbestämmelserna utan även i plan
och bygglagen192

• 

I propositionen om strandskydd193 ställde sig regeringen avvaktande 
till :Miljöskyddskommittens detaljplaneförslag. Det formella skälet till 
detta var att förslaget krävde samordning med och ändring i plan- och 

188Proposition 90/1990/91, s. 410-412. 
189Proposition 1/1985/86, s. 104. 
190Proposition 90/1990/91, s. 411. 
191SOU 1993:27, s. 494. 
192sou 1993:27, s. 495. 
193Proposition 1993/94:229. 
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bygglagen, vilket borde övervägas ytterligare enligt regeringen194
• Något 

beslut om fullständigt kommunalt strandskyddsansvar inom detaljplane
lagda områden är således ännu ej fattat. Såsom påpekats tidigare, 
angående regeringens bedömning av differentierat strandskydd, är det 
emellertid tydligt att den borgliga regeringen inte helt och fullt litade på 
kommunerna när det gällde strandskyddstillämpningen, utan gärna såg att 
ett visst ansvar låg kvar hos länsstyrelserna "I detta sammanhang bör 
särskilt länsstyrelsernas ansvar och uppgifter i planeringen framhållas", 
hävdade regeringen bland annat i strandskyddspropositionen195

• 

5.9 Vem litar pi konnnunema? 

Vi har i flera olika sammanhang i kapitlet konstaterat att det sedan 1975, 
då det blev möjligt att decentralisera delar av strandskyddslagstiftningens 
tillämpning till kommunerna, funnits en mer eller mindre uttalad misstro 
mot kommunernas möjligheter och vilja att tillämpa strandskyddet på det 
sätt som naturvårdslagen föreskriver. Både öppet och underförstått har 
påståtts att kommunerna gärna ser strandskyddet och dess dispens
möjlighet som ett planeringsinstrument bland andra, som kan användas 
för att nå vissa kommunala syften, eller som ett intresse som kan viktas 
mot andra intressen och ibland anses väga tyngre och ibland lättare. En 
tydlig ovilja att ge kommunerna fullständig kontroll över strandskyddets 
tillämpning har framförts i flertalet offentliga utredningar och förslag som 
behandlat frågan, till exempel Naturvårdslagsutredningens översyn av 
naturvårdslagen 1990, Miljöskyddskommittens rniljöbalksförslag 1993, 
Statskontorets undersökning av delegeringseffekter 1992, Naturvårds
verkets differentieringsförslag 1993 samt regeringens miljöproposition 
1991 och strandskyddsproposition 1994. Även länsstyrelserna har gett 
uttryck för skepsis gentemot kommunerna, bland annat i samband med 
delegation av dispensrätten och strandskyddets differentiering. Exempel
vis har påståenden om bristande resurser och kompetens hos kommunerna 
samt benägenhet att prioritera andra intressen framför strandskyddet 
använts som argument för att inte bevilja fullständig delegation i vissa 
delar av landet. Paradoxalt nog tycks samtidigt en del länsstyrelser, 
offentliga utredningar och till och med Naturvårdsverket ha ansett att 
strandskyddet i vissa områden och under vissa villkor kan användas som 

194Proposition 229/1993/94, s. 6. 
195Proposition 229/1993/94, s. 12. 
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ett kommunalt planeringsinstrwnent, utan att strandskyddet som sådant 
skulle vara hotat. 

Ideella organisationer med intresse av det rörliga friluftslivet har 
ställt sig kritiska till decentraliseringen av strandskyddslagstifuringens 
tillämpning. Främst Naturskyddsföreningen har hårt motsatt sig i stort sett 
samtliga förslag som syftat till att öka kommunernas inflytande. 
Föreningen har bland annat satt likhetstecken mellan delegation av 
dispensrätten till kommunerna och allmän försvagning och urholkning av 
strandskyddet. 

Det märkliga med denna kompakta misstänksamhet mot 
kommunerna är att det egentligen inte finns någonting i deras agerande, 
när det gäller strandskyddets praktiska tillämpning under den tid det 
generella standskyddet varit i kraft och delegeringarna skett, som tyder 
på att de generellt skulle vara mer dispensbenägna än länsstyrelserna eller 
att kommunerna inte skulle tillämpa strandskyddet i enlighet med lagen. 
I vissa län tycks kommunernas övertagande av dispensrätten snarare lett 
till att antalet dispenser minskat. Något tydligt mönster där kommunala 
intressen regelmässigt gått före strandskyddsintresset går heller inte att 
utläsa, varken av den tillgängliga dispensstatistiken eller Naturvårds
verkets material om överklagade strandskyddsdispenser. De allra flesta 
dispenser som beviljats från och med 1975 har motiveras med särskilda 
skäl, i enlighet med Naturvårdsverkets anvisningar. 

Men varför har då misstroendet mot kommunerna funnits? Ingen rök 
utan eld brukar det ju heta. Det i kapitlet beskrivna regionala mönstret för 
Naturvårdsverkets överklaganden pekar möjligen på en anledning. Ett 
antal misskötta dispensärenden, framför allt i kommuner i Stockholms 
län, har sannolikt bidragit till bilden av allmän kommunal oförsiktighet 
med strandskyddsdispenser, inte minst efter att ärendena uppmärk
sammats i media. De syndande kommunerna har dock, som visats, inte 
på något sätt varit representativa för landets kommuner i gemen. En 
annan förklaring till misstänksamheten mot kommunerna kan vara den 
påtagliga ökningen av antalet överklagade dispenser som skedde i slutet 
av 1980-talet. Även om det totalt sett rörde sig om mycket få ärenden var 
trenden tydligt på uppåtgående. Cirka en halv procent av samtliga 
beviljade strandskyddsdispenser under perioden 1975-90 överklagades av 
Naturvårdsverket. I slutet av 1980-talet utgjorde de överklagade ärendena 
mellan en och en och en halv procent av dispenserna. 

Klart är att Statskontorets undersökning 1992 styrkt kritikerna av 
den kommunala strandskyddstillämpningen, inte minst Naturskydds
föreningen, då undersökningen påstås visa att kommunerna i allmänhet 
är mer dispensbenägna än länsstyrelserna. Undersökningen visar dock inte 
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hur konununer och länsstyrelser faktiskt agerat, utan endast vad man sagt 
sig vilja göra i ett antal fingerade fall. Dessutom kom Statskontoret till 
slutsatsen att rätten att besluta om dispens ändå borde ligga hos 
konununerna. 

En annan tänkbar förklaring till misstroendet mot konununema när 
det gäller strandskyddet är att det finns erfarenheter av bristande 
konununala resurser, kompetens och vilja i andra miljövårdssammanhang. 
Vissa undersökningar hävdar att så är fallet196

• 

Säkert är dock att konununerna generellt sett har tillämpat 
strandskyddet korrekt, i enlighet med naturvårdslagens intentioner och 
Naturvårdsverkets anvisningar, under den tidsperiod som här har 
studerats. 

196Se till exempel Carlman 1994. 
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6. Kustlandskapet i lokalt perspektiv 

"Skärkarlen är en ensling; har långt till 
tingshuse~ långt till kyrkan och långt till 
skolan; långt till grannarna och långt till 
staden. Badorten är hans närmaste 
civilisationscentrum, men där får han endast 
lära lyx och avund mot mänskor, som han ser 
hålla fest i tre månader" 1. 

August Strindberg 

I föregående kapitel har fokus huvudsakligen legat på nationell och 
regional nivå. Centrala och regionala myndigheters agerande för art 
reglera främst olika urbana intressen i förhållande till varandra har 
analyserats. I detta kapitel riktas intresset mot kustlandskapet på lokal 
nivå Analyserna rör aktörer och intressen som på olika sätt är direkt 
knutna till detta landskap och som är av både urban och icke-urban art. 

6.1 Det östgötska kffitlandskapet 

Kustlandskapet i östergötlands län utmärks av långsmala vikar och sund 
som sträcker sig i nordvästlig-sydostlig riktning, stora skogbevuxna öar 
närmast fastlandet och ett mycket stort antal mindre öar, holmar, kobbar 
och skär utanför dessa. Traditionellt indelas kustlandskapet i tre områden: 
Jonsbergs skärgård (kallas även Vikbolandets skärgård eller Arkö 
skärgård) i norr, Sankt Anna skärgård söder därom och Gryts skärgård 
ytterligare mot söder. Denna indelning bygger framför allt på gamla 
administrativa gränser som i dag sammanfaller i stort med kommun
gränserna mellan Norrköpings, Söderköpings och Valdemarsviks 
kommuner. En annan indelning kan göras utifrån de naturgeografi.ska 
förhållandena. Kustlandskapet delas då vanligen in i innerskärgård, 
mellanskärgård och ytterskärgård. 

1 August Strindberg 1888. Ur inledningen till "Skärkarlsliv". 
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.. 

Figur 22. Karta över östergötlands kustområde. 
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Innerskärgården består av en fastlandsdel och öarna närmast denna 
Området domineras av barrskog men på vissa håll förekommer 
ädellövskog, särskilt ekskog. Mellanskärgårdens öar är mindre och bildar 
ofta arkipelager. Vanligen består vegetationen av hällmarkstallskog. 
Ytterskärgården utgörs av kala kobbar och skär, ofta med spår efter 
landisens rörelser, exempelvis stöt- och läsidor. Några skarpa gränser 
mellan dessa från väster mot öster följande områden kan knappast dras. 
Mellan dem ligger snarare smalare eller bredare övergångsz.oner. 
Tydligast framträder de tre områdestypema i Sankt Anna där skärgården 
har sin längsta sträckning i västlig-östlig ledd2

. 

Det östgötska kustlandskapet har en rik flora och fauna, främst 
avseende fagellivet, och ett tjugotal naturreservat, en mängd f'agelskydds
områden samt ett par sälskyddsområden har inrättats3

• En stor del av 
Sankt Anna yttre skärgård omfattas dessutom av Naturvårdsverkets 
nationalparksplan (se kapitel 7). 

Kustlandskapet anses således rymma höga naturvärden men är 
samtidigt en utpräglad kulturbygd. I århundraden har landskapet befolkats 
och nyttjats av människor4• Fiske och jordbruk, ofta i kombination, har 
varit huvudnäringar5 och fortfarande är småskaligt kustnära fiske och 
skärgårdsjordbruk en bas i de bofastas försörjning6

• Merparten av 
åkermarken finns i innerskärgården men mindre arealer brukas även i 
mellanskärgården. En stor del av de mindre åker- och ängslyckoma är 
dock numera obrukade och igenväxta. Gärdesgårdar och odlingsrösen 
vittnar om markens tidigare hävd7

• 

Den bofasta befolkningen uppgår till omkring 2 000 personer, varav 
drygt 300 bor på sammanlagt 38 öar utan fast landförbindelse8

• Under 
1900-talet har invånarantalet minskat kraftigt. Redan vid mitten av 1920-
talet inleddes en negativ befolkningsutveckling som sedan pågick 
kontinuerligt fram till 1970-talets början. Därefter har befolkningsantalet 
varit relativt konstant med tendens till en liten ökning9. 

2 Länsstyrelsen i ÖStergötlands län 1983(a), s. 7-15. 
3 21 fågelskyddsområden har inrättats utanför fastlandet. Se Länsstyrelsen i ÖSter

götlands län 1983(a), s. 7-15 samt Sjöfartsverket 1994, s. 48-52. 
4 Bosättningar från yngre stenåldern och framåt är arkeologiskt belagda, se till 

exempel Gryt -förr och nu 1981 och Länsstyrelsen i östergötlands län 1983(b ). 
5 För en detaljerad studie av hur försörjning.55ystemen fungerade i äldre tid i det 

östgötska kustlandskapet, se Gräslund 1952. 
6 Skärgårdspolicy 1994, s. 4. 
7 Länsstyrelsen i ÖStergötlands län 1983(a), s. 7-15. 
8 Skärgårdspolicy 1994, s. 5; SOU 1994:93, s. 32. 
9 Statistiska c:entralbyrån, Folkmängden 1910-1990. 
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Figur 23. Befolkningsutvecklingen i det östgötska kustlandskapet 1910-90. 
Kommentar: Befolkningsuppgifterna gäller Jonsbergs, Sankt Anna och Gryts 
församlingar 1910-90. Källa: SCB, Folkmängden 1910-90. 

Exempelvis under perioden 1988-91 ökade antalet invånare med drygt tre 
procent. Denna ökning var dock inte jämnt fördelad över kustområdet, 
utan skedde främst på fastlandsdelen och öar med fast landförbindelse. 
På öar utan sådan förbindelse minskade istället den bofasta befolkningen 
med närmare elva procent under perioden. Merparten av denna minskning 
skedde dessutom i Gryts skärgård som därigenom tappade nännare en 
femtedel av sin öbefolkning10

• Tillgängligheten till fastlandet, och den 
utvidgning av arbetsmarknad, offentlig service etcetera som detta innebär, 
har uppenbarligen haft stor betydelse för befolkningsstrukturen under 
senare år. 

Avfolkningen i Gryts skärgård i slutet av 1980-talet och början av 
1990-talet har också inneburit att medelåldern stigit påtagligt. Andelen 
personer som är 65 år och äldre utgör i dag mellan 35 och 40 procent av 
Gryts öbefolkning11

• Sankt Anna och Jonsbergs skärgårdar har procent-

IO Länsstyrelsen i ÖStergötlands län 1993. 
11 Riksgenomsnittet för denna ålderskategori är 19 procent. Se till exempel SOU 

1994:93, s. 28. 
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uellt sett betydligt fler bofasta i yngre åldrar på öarna och betydligt färre 
äldre12

• Under perioden 1991-93 har befolkningsförändringarnadockvarit 
av mindre omfattning13

. 

Samtidigt som kustlandskapets bofasta befolkning ungefärligen 
halverats under 1900-talet har fritidsboendet, inte helt överraskande, ökat 
kraftigt och omfattar i dag 30 000-50 000 personer14

• Exempelvis 
Valdemarsviks kommun har numera lika många fritidsboende som 
permanentboende, cirka 9 000 personer i vardera gruppen. Under några 
sommarveckor fördubblas således kommunens befolkning, med allt vad 
det innebär i form av ökat underlag för lokalt affärs- och näringsliv men 
också ökat tryck på kommunal service, ökad trafik etcetera. En påtaglig 
effekt av fritidsboendeutvecklingen har varit ökad konkurrens om 
skärgårdsfastigheterna med stigande hus- och markpriser som följd. I takt 
med förbättrad sanitär standard i fritidshusen har även belastningstrycket 
på miljön i form av grundvattenuttag och utsläpp till havsvattnet ökat. Av 
samtliga skärgårdsfastigheter på öar utan fast landförbindelse ägs i dag 
cirka 75 procent av utbor, det vill säga ägare som inte själva är bosatta 
på fastigheterna. Ägofördelningen mellan bofasta och utbor varierar dock 
mellan de olika skärgårdsområdena I Sankt Anna skärgård äger 
åretruntboende och sommarboende omkring 50 procent vardera av 
fastigheterna, medan utboägarnas andelar överstiger 80 procent i både 
Gryts och Jonsbergs skärgårdar. Enligt länsstyrelsen och de tre 
kustkommunerna visar erfarenheter att utboägandet både bidragit till 
avfolkningen och till dålig hävd av natur- och kulturvärdena i skärgården 
samt till sämre möjligheter att utveckla lokalt näringsliv15

• 

Som nämnts är jordbruk och fiske fortfarande viktiga näringar i det 
östgötska kustlandskapet. Störst betydelse har dessa areella verksamheter 
på öar utan fast landförbindelse, där de ofta är grundläggande för de 
bofasta invånarnas möjligheter att bo kvar. Cirka 40 procent av de 
yrkesverksamma på sådana öar arbetar inom fiske och jordbruk medan 
tjänstenäringarna sysselsätter omkring 45 procent. Den 40-procentiga 
andelen förvärvsarbetande inom de areella näringarna är mycket hög i 
jämförelse med den övriga öbefolkningen i landet. I exempelvis 
Göteborgs och Bohus län sysselsätter den traditionellt viktiga 
fiskenäringen endast tre procent av den förvärvsarbetande öbefolkningen. 
De flesta bofasta på västkustens öar är istället sysselsatta inom 

12 Länsstyrelsen i ÖStergötlands län 1993. 
13 sou 1994:93, s. 32. 
14 Skärgårdspolicy 1994, s. 5. 
15 Skärgårdspolicy 1994, s. 5, 15. 
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tjänstesektorn. Av Sveriges totala öbefolkning är cirka sex procent 
verksamma inom de areella näringarna medan knappt 65 procent arbetar 
med olika slag av tjänster. Landets öbefolkning avviker således inte 
nämnvärt från befolkning~n i övrigt när det gäller de yrkesverksammas 
procentuella fördelning på olika näringar16

. I vissa kustområden 
förekommer dock sysselsättningsstrukturer som påminner om den 
östgötska, till exempel i Kalmar län. Detta är emellertid inte särskilt 
förvånande eftersom de flesta öborna finns i norra delen av länet som 
gränsar till ÖStergötland och där förhållandena i mångt och mycket är 
likartade17

• 

Det östgötska kustlandskapet är i sin helhet av riksintresse, med 
hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns, enligt naturresurs
lagen 18

• Hur detta kustlandskap av riksintresse ska avgränsas mot inlandet 
och ut mot havet framgår emellertid inte av lagen. Gränserna har istället 
fastlagts av kustkommunerna i respektive översiktsplan. Mot inlandet har 
Norrköpings kommun markerat en generell linje cirka 1-1,5 kilometer 
från strandlinjen längs hela kuststräckan19 och Söderköpings kommun har 
använt en liknande strategi, det vill säga en generell riksintresselinje cirka 
1-1,5 kilometer från strandlinjen20

• Valdemarsviks kommun har valt en 
snävare avgränsning mot inlandet, vilken huvudsakligen utgörs av 
strandskyddsgränsen 150 meter från vattenlinjen21

• Ut mot det öppna 
havet har Norrköpings och Söderköpings kommuner angivit schablon
mässiga gränser, som i regel sammanfallit med den östligast belägna 
linjen i det redovisade kartmaterialet. I praktiken har detta inneburit att 
kustlandskapets gräns mot havet dragits som en rak, nord-sydgående linje 
strax öster om de yttersta skären22

• Valdemarsviks kommun har istället 
markerat en anpassad linje cirka 1-1,5 kilometer öster om de yttersta 
skären23

• 

16 Av den förvärvsarbetande befolkningen i Sverige är 4 procent sysselsatta inom 
de areella näringarna, 28 procent inom tillverkning och 67 procent inom 
tjänstesektorn, enligt Statistiska centralbyrån, Follc- och bostadsräkningen 1990. 

17 sou 1994:93, s. 28-36. 
18 SFS 1987:12, 3 kap. 
19 Norrköpings kommun 1989, karta A5 och A6. 
20 Söderköpings kommun 1991. 
21 Valdemarsviks kommun 1990. 
22 Norrköpings kommun 1989, karta A5 och A6; Söderköpings kommun 1991. 
23 Valdemarsviks kommun 1990, karta l. 
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I enlighet med naturresurslagen är dessutom stora delar av 
landskapet specifikt utpekade som områden av riksintresse för naturvård, 
friluftsliv, kulturmiljövård och yrkesfiske24

• 

6.2 De fyra exempelonnådena: Sanden, Sanld 
Anna kyrldJy, Fyrudden och Bokö 

Som nämnts i kapitel 1 har Sanden och Sankt Anna kyrkby i Sankt Anna 
skärgård samt Fyrudden och Bokö i Gryts skärgård alla sina egna 
karaktäristiska drag angående boendemönster och geografiskt läge25

• 

Samhället Sanden är beläget på Gränsö (som är sammanhängande med 
Norra Finnö) i Sankt Anna församling och Söderköpings kommun. Ön, 
som räknas till innerskärgården, har fast landförbindelse genom bron över 
Lagnöströmmen. I Sanden finns el va bofasta hushåll samt 24 
fritidsboende hushåll26

. Bebyggelsen består dels i en äldre, relativt tät 
kärna längs en huvudgata ner mot hamnen (Sandens brygga), dels i mera 
spridd fritids bebyggelse inne i omgivande skogspartier, framför allt väster 
om den centrala delen. I samhället finns kommersiell service i form av 
en livsmedelsaffär samt ett pensionat. Strax nordväst om bebyggelse
kärnan finns dessutom en campingplats. 

Sandens topografi är varierad. Närmast vattenlinjen ligger marken 
i relativt jämn sluttning medan områden som är belägna längre från själva 
stranden är mera kuperade. Vegetationen domineras av barrskog. 
Merparten av marken är privatägd men kommunen äger större delen av 
ett obebyggt sandstrandsområde som är beläget öster om hamnen. Detta 
är attraktivt för sol och bad, i synnerhet som en allmän badplats har 
iordningställts av kommunen. Sandstranden nyttjas av åretruntboende, 
fritidsboende och tillfälliga besökare. Strax väster om samhället ligger 
Sandens naturreservat som också rymmer några badplatser, både vid 
sandstrand och klippstrand. Under skärgårdspensionatens storhetstid på 
1920- och 1930-talen27 kom sommargäster till Sandens pensionat med 
ångbåt från Norrköping, Söderköping och andra orter. Sandens brygga 
ingick i den då omfattande kust- och skärgårdstrafiken. Numera är det 

24 SFS 1987:12, 2 kap; Naturvårdsverket 199l(b), s. 58-68; Skärgårdspolicy 1994, 
s. 7. 

25 Angående urvalsprincipema för exempelområdena, se kapitel 1. 
26 Enligt uppgifter från SPAR samt Lantmäteriets fastighetsregister, 1993. 
27 Se till exempel Gryt - Förr och nu 1981. 
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huvudsakligen fritidsbåtar som angör hamnen. Efter andra världskriget 
var det inte längre pensionatsvistelse som lockade semesterlediga 
stadsbor, utan istället egen sommarstuga 
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Figur 24. Karta över Sanden. Källa: Ekonomiska kartan 8H 3b Svensmarö. 

Sankt Anna kyrkby är belägen på innerskärgårdens fastlandsdel, cirka 30 
kilometer sydost om Söderköping. Byn, med kyrka från 1820-talet, utgör 
Sankt Anna sockens gamla centrum och även i dag fyller byn vissa 
centrala funktioner. I närheten av kyrkan ligger bland annat skola och 
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ålderdomshem. Däremot saknas kommersiell service. I kyrkbyn finns elva 
åretruntboende hushåll men inga fritidsboende28

• Omkring byn finns både 
plan mark som företrädesvis nyttjas som jordbruksmark och kuperade 
områden, vilka är täckta med blandskog. Exempelvis finns ett ek- och 
björkskogsområde nordost om kyrkan. Söder om byn, på Kalvholm vid 
Gropviken, har en campingplats etablerats. Här finns även en badplats 
som framför allt används av campinggästerna 
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Figur 25. Karta över Sankt Anna kyrkby. Källa: Ekonomiska kartan 8H 3a Sankt 
Anna. 

28 Enligt uppgifter från SPAR samt Lantmäteriets fastighetsregister, 1993. 
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Bokö är en ö utan fast landförbindelse i Gryts församling och Valdemars
viks kommun. Ön, som räknas till mellanskärgården29

, är belägen strax 
nordost om V aldemarsvikens mynning. På Bokö finns sex bofasta hushåll 
och 30 fritidsboende hushåU30

• Bebyggelsen är koncentrerad till öns östra 
och sydöstra del. Under 1800-talet var Bokö en viktig lotsplats och den 
samlade bebyggelsen med boningshus, sjöbodar och båthus är till stor del 
från detta sekel. Mellan 1914 och 1964 fanns också en skola på ön31

• 

Fåtalig, spridd fritidsbebyggelse har tillkommit under senare decennier. 
Bokö saknar i dag kommersiell service. Lövträdsvegetation, på vissa håll 
i fonn av ekskog, dominerar på öns västra sida medan de norra och södra 
delarna är täckta av barrskog. Bokös östra sida kännetecknas däremot av 
öppna hag- och hällmarker. De norra, västra och sydvästra delarna är i 
huvudsak obebyggda och omfattas sedan 1973 av Bokö naturreservat32

• 

Samhället Fyrudden är beläget längst ut på en fastlandsudde, cirka 
tre kilometer öster om Gryts kyrkby i Valdemarsviks kommun. Fyrudden 
är den plats i kommunen med fast allmän vägförbindelse, som ligger 
längst ut i kustlandskapet. Det är ett relativt kuperat område med inslag 
av berg i dagen. Tallskog dominerar vegetationen. Här finns 22 hushåll 
som är åretruntboende och 50 hushåll som är fritidsboende33

. Befintliga 
tomter är i regel stora varför bebyggelsen ger ett relativt glest intryck. 

Redan vid mitten av 1940-talet började mark avstyckas för 
sommarstugor. Fyrudden var då ett till stora delar obebyggt skogsområde 
under fastigheten Fyrtorp. Det som gjorde området tillgängligt för 
fritidsboende var en i början av 1940-talet nyanlagd landsväg från Gryts 
kyrkby till Fyruddens brygga Fritidsbebyggelsen expanderade under 
1950- och 1960-talen på grund av en ständigt ökande efterfrågan från 
Valdemarsvik och andra orter34

• Under det sistnämnda decenniet tillkom 
även en del bebyggelse för permanentboende, trots att distriktslantmätaren 
i Norrköping 1963 slog fast att "sannolikt endast yrkesfiskare torde vara 

29 Se Länsstyrelsen i östergötlands län 1983(a), s. 11. 
30 Enligt uppgifter från SPAR samt Lantmäteriets fastighetsregister, 1993. 
31 Sjöfartsverket 1994, s. 48. 
32 Länsstyrelsen i ÖStergötlands län 1983(a), s. 115. 
33 Enligt uppgifter från SPAR samt Lantmäteriets fastighetsregister, 1993. 
34 Länsstyrelsen i ÖStergötlands län: Resolution angående fastställelse av 

byggnadsplan för Fyrtorp 1/24 m.fl. fastigheter i Gryts jordregistersocken och 
kommun; given efter anslag Linköpings slott i landskansliet den 2 april 1955. 
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benägna att bosätta sig å denna plats" men att "Däremot är efterfrågan på 
tomtplatser för fri tidsbebyggelse stor i denna trakt"35

• 

0 

~tora Nom.iddsklabben 

Jungfruängen 

~~__.B~QK.~o=··~~~ 

-~. 

500 meter 

. . . .... 

Figur 26. Karta över Bokö. Källa: Ekonomiska kartan 7H Se Björkskär. 

35 Distriktslantmätareämbetet i Norrköping: Beskrivning tillhörande förslag till 
byggnadsplan för område å Fyrtorp 1/3, 1/24 m.fl. fastigheter i Gryts socken, 
Gryts kommun, ÖStergötlands län, 1963-05-08. Dnr 8/63. 
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Figur 27. Karta över Fyrudden. Källa: Ekonomiska kartan 8H Oc Kättilö. 

I Fyrudden finns en relativt stor fiske- och gästhamn med kommersiell 
service i form av livsmedelsbutik, restaurang, offentliga sanitetsutcymmen 
etcetera Här finns också en sjöräddningsstation. I början av 1950-talet 
togs fiskehamnen i bruk och i samband därmed uppfördes en fastighet 
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med butikslokaler, fisklager, kafä och bostäder. Avgörande för 
etableringen av en fiskeharnn i Fyrudden var den tidigare nämnda 
landsvägen som anlades i början av 1940-talet36

• Hamnen har byggts ut 
i omgångar, bland annat under 1970-talet, för att kunna ta emot allt större 
fiskebåtar och deras f'angster. Merparten av harnnanläggningen ägs av 
Valdemarsviks kommun som under senare decennier även omvandlat 
delar av den i syfte att höja servi~graden för de huvudsakligen båtburna 
turisterna I dag anses Fyruddens hamn vara den viktigaste för både 
yrkesfisket och båtturismen inom Gryts och Sankt Anna skärgårdar37

. 

6.3 Kommunala intentioner 

Söderköpings och Valdemarsviks kommuner har en rad intentioner 
avseende kustlandskapet, både av generell art och specifikt för olika 
avgränsade områden. Den grundläggande utgångspunkten härvidlag är 
önskan att upprätthålla en bofast yrkesverksam befolkning i 
kustlandskapet. Detta sker, menar kommunerna, bland annat genom 
utveckling av vissa orter med attraktivt helårsboende, förbättrad offentlig 
service och stöd till lokalt näringsliv. Målet är att öka eller åtminstone 
bibehålla nuvarande antal bofasta invånare38

• 

I Söderköpings kommun tillhör Sankt Anna kyrkby och Sanden de 
orter som kommunen anser det är särskilt värdefullt att bygga ut för 
åretruntboende och att förekommande riksintressen därför ska vara under
ordnade på dessa platser39

• 

I Sanden planeras sju nya tomtplatser för pennanent boende, vilket 
kanske inte framstår som någon större satsning på ortens utveckling. I 
förhållande till dagens bosättningsmönster innebär emellertid en sådan 
utbyggnad nästan en fördubbling av antalet bofasta hushåll och kan 
således i hög grad komma att påverka ortens liv. Enligt kommunens plan 
ska merparten av den nya bebyggelsen placeras inne i skogen, nordost 
om den äldre bebyggelsekärnan, vilket bland annat kräver en helt ny 
vägdragning. Denna lokalisering syftar till att bevara den befintliga 
bebyggelsestrukturen i samhällets. äldre delar, som anses ha högt 

36 Gryt - Förr och nu 1981, s. 129. 
37 Valdemarsviks kommun: Fördjupad översiktsplan för Fyrudden. Antagen av 

kommunfullmäktige 1991-05-26. 
38 Skärgårdspolicy 1994, s. 11-12, 14. 
39 Söderköping:; kommun 1991. 
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k:ulturrniljövärde. För att i möjligaste mån undvika biltrafik genom 
samhället föreslås att en befintlig parkering nordväst om bebyggelse
kärnan utökas, framför allt för tillfälliga badbesökares och campinggästers 
behov. Emellertid förväntar sig kommunen att utbyggnadstakten blir låg 
och planen har därför givits en genomförandetid på 15 år4°. Kommunens 
antagande om beskedlig utbyggnadstakt i Sanden bygger sannolikt på 
bedömningen att den lokala arbetsmarknaden kommer att vara svag under 
överskådlig framtid och att pendlingsavstånden är relativt långa, omkring 
40 kilometer till Söderköping och ytterligare cirka 15 kilometer till 
Norrköping41

• 

Kommunens utvecklingsintentioner för Sankt Anna kyrkby är 
betydligt mera omfattande än planerna för Sanden. I förslag till fördjupad 
översiktsplan för området kring Sankt Anna kyrka har mark avsatts för 
inte mindre än 38 friliggande villor samt två hyreshus med fyra 
lägenheter i varje, samtliga avsedda för åretruntboende. Med tanke på att 
dagens kyrkby endast har elva bofasta hushåll kommer naturligtvis denna 
utvecklingsplan, om den realiseras, att radikalt förändra byns 
morfologiska och sociala struktur. Åretruntbebyggelsen föreslås till 
områden norr, öster och sydväst om kyrkan samt intill densamma. Det 
tilltänkta området sydväst om kyrkan ligger inom 100 meters avstånd från 
strandlinjen vid Gropviken, trots att strandskydd råder intill 150 meter. 
Enligt planen kan här sju villor uppföras parallellt med stranden, således 
i särskilt attraktivt läge. Att detta uppenbarligen inte är förenligt med 
strandskyddsbestämrnelsemas generella byggnadsförbud kommenteras 
dock inte i planförslaget. Strax norr om dessa tomter, på det så kallade 
Gruvgärdet, planeras dessutom ett fritidshusområde med plats för 15-20 
sommarstugor. Vid Gropvikens strand rakt söderut ska finnas badplats 
och småbåtshamn för de fritidsboende. Genom den avsevärda ökningen 
av antalet bofasta och fritidsboende borde underlag skapas för en 
livsmedelsbutik, som i planförslaget placerats norr om kyrkan. Denna 
butik kan, enligt planförslaget, även ge service åt gäster på Kalvholms 
camping och båtturister samt boende i närliggande samhällen42

• 

Det är uppenbart att dessa omfattande utvecklingsplaner för Sankt 
Anna kyrkby kräver lång genomförandetid och frågan är om de någonsin 

40 Söderköpings kommun: Detaljplan för Gränsö 2:43 m fl (Sandens samhälle) 
S:t Anna församling. Antagen av kommunfullmäktige 1993-09-09. 

41 I Norrköping arbetar en stor del (36%) av de förvärvsarbetande bosatta i 
Söderköpings kommun (Söderköpings kommun 1991). 

42 Söderköpings kommun: Fördjupad översiktsplan för område kring Sankt Anna 
kyrka del av Bostebo 5:1 m fl, upprättad 1992-08-21. 
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kommer att realiseras fullt ut. Bland annat försvagas möjligheterna till 
permanentboende i byn, liksom i Sanden, av en mycket begränsad lokal 
arbetsmarknad och relativt långa pendlingsavstånd43

• Planerna bör kanske 
snarare betraktas som ett ambitiöst önsketänkande från kommunens sida 
om en livskraftig kustbygd. 

Liksom Söderköpings kommun har Valdemarsviks kommun 
utvecklingsplaner för sina kustsamhällen. Fyrudden är en av de platser 
som kommunen anser vara "servicepunkter" av stor betydelse för ny 
åretruntbebyggelse och därigenom för den allmänna utvecklingen av 
skärgårsområdet. Fyrudden utpekas också som en viktig angöringsplats 
för skärgårdstrafiken i framtiden44

• En viktig planeringsuppgift för 
kommunen är därför att lösa trafik- och parkeringsfrågor i anslutning til1 
hamnområdet45

• 

Trots sin långa fritidsboendetradition anses Fyrudden vara ett 
lämpligt område för utbyggnad av attraktivt permanentboende46

• Några 
nya tomter ska emellertid inte tillskapas för detta ändamål, utan 
kommunens förhoppning är att befintliga fritidshus på sikt ska byggas om 
till permanentbostäder47

• För att uppmuntra en sådan förändring har 
kommunen beslutat om betydligt utökade byggrätter som för vissa hus 
innebär att bostadsytan nära nog kan fördubblas, till 200-250 
kvadratmeter. Ett villkor för ombyggnad är dock att fastigheten ansluts 
till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Större fastigheter, till 
exempel flerfamiljshus, säger kommunen nej till eftersom ambitionen är 
att behålla områdets småhuskaraktär. Genomförandetiden har bestämts till 
tio år48

. Denna förhållandevis långa tidsperiod har sannolikt valts med 
tanke på att den av kommunen önskade omvandlingen av Fyrudden, från 
ett utpräglat fritidshusområde till ett huvudsakligen permanent bebott 
samhälle, är beroende av de nuvarande fritidshusägarnas vilja att antingen 
sälja sina fastigheter eller själva bosätta sig där året om Att fa merparten 
av fritidshusägarna att besluta sig för det ena eller det andra kommer 
förmodligen att ta lång tid. 

43 Pendlingsavståndet är cirka 30 kilometer till Söderköping och 45 kilometer till 
Norrköping. 

44 Valdemarsviks kommun 1990. 
45 Valdemarsviks kommun: Detaljplaner för Fyrudden. Upprättad 1993-02-10. 
46 Skärgårdspolicy 1994, s. 14; Valdemarsviks kommun: Detaljplaner för 

Fyrudden. Upprättad 1993-02-10. 
47 Valdemarsviks kommun: Fördjupad översiktsplan för Fyrudden. Antagen av 

kommunfullmäktige 1991-05-26. 
48 Valdemarsviks kommun: Detaljplaner för Fyrudden. Upprättad 1993-02-10. 
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På Bokö har kommunen understött etableringen av en stugby, 
planerad till maximalt nio uthyrningsstugor med en boendeyta på högst 
30 kvadratmeter per hus. Kommunens syfte är att "tillskapa arbets
tillfällen i skärgården SClD1tidigt som människor med förhållandevis 
begränsade tillgångar kan korttidshyra en stuga och få tillfälle att uppleva 
skärgårdsmiljön"49

• Stugområdet, som upptar cirka två hektar, är 
lokaliserat till öns nordöstra sida. Det omfattar både barrskog, strand och 
ett mindre vattenområde, där en småbåtshamn för stuggästerna planeras. 
Strax öster om stugbyn ligger tre äldre fritidsfastigheter. Knappt 100 
meter väster om anläggningen vidtar Bokö naturreservat. 

Stugbyn med nio hus är emellertid endast en blygsam anläggning i 
jämförelse med det exploateringsprojekt som presenterades i de 
ursprungliga planerna. Där redovisades cirka 30 uthyrningsstugor samt 
fyra nya tomtplatser för fritidshus. De gällande planerna omfattar endast 
20 procent av den ursprungligen tänkta bebyggelseytan50

• 

6.4 Regionala och kommunala symätt 

Länsstyrelsen i ÖStergötlands län och kustkommunerna har i många 
frågor en samsyn, vilket bland annat en gemensamt utarbetad och under 
hösten 1994 antagen "Skärgårdspolicy för östergötlands skärgård" visar5 1

• 

Länsstyrelsen och kommunerna har däri enats om övergripande strategier 
för boende och byggande, ägande och brukande, kommunikationer och 
service, näringsliv, friluftsliv, naturvård, vattenvård och kulturvård. Olika 
mål och åtgärder anges utifrån en zonering av kustlandskapet i fastland, 
inner-/mellanskärgård samt ytterskärgård. I regel minskas exploaterings
möjligheterna ju längre ut mot havet zonen är belägen. Exempelvis 
ytterskärgården ska, enligt policyn, bevaras oexploaterad. Inga byggnader 
eller anläggningar, förutom för yrkesfiskets behov, ska få uppföras52

• 

I några betydelsefulla frågor av mera konkret karaktär företräder 
emellertid länsstyrelsen och kustkommunerna skilda uppfattningar. Som 
tidigare nämnts kan kommunernas främsta intresse i kustlandskapet 
sammanfattas i ambitionen att bibehålla en bofast befolkning, bland annat 

49 Valdemarsviks kommun: Detaljplan för Bokö 1:8 del av, Gryt, antagen av 
kommunfullmäktige 1992-06-30. 

50 Valdemarsviks kommun: Detaljplan för Bokö 1 :8 del av, Gryt, antagen av 
kommunfullmäktige 1992-06-30. 

51 Skärgårdspolicy 1994. 
52 Skärgårdspolicy 1994. 
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genom att utveckla befintliga kustsamhällen, medan länsstyrelsens främsta 
uppgift är "att verka för att riksintressena beaktas i samband med 
användning av mark och vatten"53

• Kommunerna anser att de ofta måste 
hävda sina utvecklings- och bebyggelseplaner för kustorterna gentemot 
riksintressena54

, trots att naturresurslagen tydligt anger att riksintresse
bestämmelsema inte hindrar utvecklingen av befintliga tätorter eller lokalt 
näringsliv55

. Någon konflikt till exempel mellan Söderköpings kommun 
och länsstyrelsen angående utbyggnadsplanerna i Sanden har heller inte 
uppstått. Det bör dock understrykas att länsstyrelsen i sitt samrådsyttrande 
enbart påpekar att den tilltänkta bebyggelsen i sarnhället inte hotar 
förekommande riksintressen. Att tätortsutveckling skulle ha något slags 
allmänt företräde nämns inte56

. 

En mera konkret stridsfråga gäller hur gränsen för den generella 
riksintressezonen ska dras mot inlandet. Valdemarsviks kommun har en 
helt annan uppfattning än länsstyrelsen angående detta. Kommunen har, 
som tidigare påpekats, valt strandskyddslinjen som gräns, det vill säga 
150 meter från vattenlinjen, medan länsstyrelsen föreslagit en schematisk 
linje 500-1 000 meter från vattnet57

• 

Söderköpings kommun QGh länsstyrelsen har olika uppfattningar i en 
annan konkret fråga, nämligen Naturvårdsverkets nationalparksförslag 
rörande Sankt Anna yttre skärgård (se kapitel 7). Länsstyrelsen är positiv 
till förslaget men kommunen hävdar att det tilltänkta parkområdet redan 
i dag är tillräckligt starkt skyddat och att en nationalpark menligt skulle 
påverka de åretruntboendes intressen: 

"Genom rådande bebyggelserestriktioner, restriktioner kring skogsbruk, 
allemansrätten, gällande säl- och tagelskyddsområden etc anser konununen att 
skärgårdsornrådet är skyddat åt den vetenskapliga naturvården och tillgängligt 
för fiiluftslivet på ett välavvägt sätt samtidigt som den bofasta befolkningens 

53 Skärgårdspolicy 1994, s. 10. 
54 Söderköping.s kommun 1991; Valdemarsviks konunun 1990; Intervju: Jan-Erik 

Pemes, stadsarkitekt i Söderköping.s kommun, 1992-06-01, samt Karl-Erik 
Edström, teknisk chef, och Bo Pettersson, planchef i Valdemarsviks konunun, 
1992-06-25. 

55 SFS 1987:12, 3 kap. 1§. 
56 Söderköping.s kommun: Detaljplan för Gränsö 2:43 m f1 (Sandens samhälle) 

S:t Anna församJing, antagen av kommunfullmäktige 1993-09-09, Samråds
redogörelse. 

57 Länsstyrelsen i ÖStergötlands län: översiktsplan för Valdemarsviks kommun, 
sarnrådsyttrande 1990-01-29. Dnr 2010-297/90; Valdemarsviks kommun 1990. 
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intressen beaktas. Ytterligare restriktioner, som t ex införande av nationalpark 
kan motverka denna awägning"58• 

"En nationalpark bör förläggas till ett område där den inte inkräktar på den 
fastboende befolkningens-intressen. Detta gör den nu föreslagna nationalparken. 
Den bör därför ej komma till stånd i nu föreslaget läge"59• 

I Skärgårdspolicyn har man emellertid enats om att en konsekvens
utredning måste genomföras för att effekterna av en nationalpark på det 
lokala näringslivet ska kunna bedömas. Likaså ska följderna för natur
vården utredas om nationalparken inte inrättas6(). 

Ytterligare en viktig fråga, där länsstyrelsen och kommunerna 
företräder olika uppfattningar, gäller strandskyddet och vad som kan 
betraktas som särskilt skäl för dispens. Både Söderköpings och 
Valdemarsviks kommun hävdar i sina översiktsplaner att näringsutövning 
i skärgården som förutsätter ny bosättning nära stranden ska räknas som 
särskilt skäl för dispens från strandskyddet. Strandskyddsdispens bör i 
sådana fall kunna användas som en stimulansåtgärd för fast bosättning, 
menar kommunerna61

• Länsstyrelsen, som inte delegerat dispensrätten för 
kustområdet till kommunerna, ställer sig dock kallsinnig till detta synsätt 
och anser att endast de särskilda skäl som angivits av Naturvårdsverket 
äger giltighet62

• 

Söderköpings och Valdemarsviks kommuner har liknande 
uppfattningar i en mängd frågor som rör kustlandskapet. En intressant 
skillnad föreligger dock i synen på ny fritidsbebyggelse. Medan 
Valdemarsviks kommun i sin översiktsplan framstår som relativt positiv 
till nyetablering av fritidshus utanför strandskyddat område, vilket i 
praktiken betyder på fastlandet och större öar63

, intar Söderköpings 
kommun en mera skeptisk hållning: 

"Kommllllen är i princip inte direkt positivt inställd till ny fritidsbebyggelse, 
eftersom den numera ej medför några direkta skatteinkomster. Däremot innebär 

58 Söderköpings kommllll 1991. 
59 Länsstyrelsen i östergötlands län: Förslag till skärgårdspolicy, remiss 1994-

01-25. Dnr 103-3/93. 
liO Skärgårdspolicy 1994, s. 22. 
61 Söderköpings kommun 1991; Valdemarsviks kommun 1990. 
62 Länsstyrelsen i ÖStergötlands län: översiktsplan för Valdemarsviks kommun, 

samrådsyttrande 1990-01-29. Dnr 2010-297/90. 
63 Valdemarsviks kommun 1990. 
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den nya kommunala åtaganden och ansvar. Fritidsbebyggelsen kan å andra sidan 
stödja den kommersiella servicen"64• 

Söderköpings konunun anger stor restriktivitet i mellan- och 
ytterskärgården och något mindre på öar i innerskärgården samt på fast
landet65. I Skärgårdspolicyn är emellertid de två konununema överens. Ny 
fritidsbebyggelse f'ar inte tillkomma i ytterskärgården överhuvudtaget och 
i inner-/mellanskärgården endast som kompletterande bebyggelse. Hittills 
obebyggda öar ska lämnas orörda. På fastlandet bör nya fritidshus kunna 
tillåtas efter särskild prövning66

• 

6.5 Rurala och mhtna synsätt 

Länsstyrelsen och kommunerna är, som vi sett, viktiga aktörer i kust
landskapet med sina respektive övergripande intressen. På den lokala 
nivån finner vi två andra intressegrupper av stor betydelse, den bofasta 
befolkningen som i hög grad är beroende av traditionella lokala näringar 
för sin försörjning och de fritidsboende som tillbringar sin lediga tid i 
kustlandskapet och till vardags är hemmahörande i urbana miljöer67

• Fn 
inledningsvis nämnd utgångspunkt för denna studie är att det föreligger 
vissa grundläggande skillnader i synsätt på landskapet beroende på vilken 
relation en individ eller grupp av människor har till det. 

De åretruntboende och fritidsboende i de fyra exempelområdena 
Sanden, Sankt Anna kyrkby, Fyrudden och Bokö har emellertid i 
kvantitativ bemärkelse påfallande lika uppfattning om vilka verksamheter 
som är önskvärda i det östgötska kustlandskapet68• Det rör sig huvud
sakligen om fem skilda aktiviteter som anses kunna samsas om utrynunet, 
trots att de på vissa håll uppenbarligen konkurrerar. Lokalt näringsliv ges 
dock överlag högst prioritet. Inte mindre än 96 personer av de totalt 110 
som besvarat intervjuerna/enkäterna har rangordnat denna verksamhet 
högst. 

64 Söderköpings kommun 1991. 
65 Söderköpings kommun 1991 . 
66 Skärgårdspolicy 1994, s. 14. 
67 Samtliga fritidsboende som ingått i studien är folkbokförda i tätorter, bland 

vilka Norrköping och Stockholm dominerar. 
68 Intervjuer och enkäter i Sanden, Sankt Anna kyrkby, Fyrudden och Bokö 

1993-94. 
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Tabell 11. Verksamheter som anses önskvärda i ÖStergötlands kustlandskap. 

Verksamhet Åretruntboende Fritidsboende 

Lokalt näringsliv 39 (97%) 66 (94%) 

Fritidshusboende 34 (85%) 62 (88%) 

Rörligt friluftsliv 34 (85%) 50 (71%) 

Naturskydd 32 (80%) 54 (77%) 

Turism med fasta anläggningar 30 (75%) 43 (61%) 

Kommentar: 40 åretruntboende och 70 fritidsboende har besvarat frågan om 
önskvärda verksamheter69. Flera alternativ har i regel angivits. Inom parentes visas 
svarsantalens procentuella andel i respektive boendegrupp. Utöver de i tabellen 
presenterade verksamheterna har större industrianläggningar (2 personer), 
utbildningsverksamhet (1 person) och kulturevenemang (1 person) angivits som 
önskvärda. Källa: Intervjuer och enkäter i Sanden, Sankt Anna kyrkby, Fyrudden och 
Bokö 1993-94. 

Analyserar vi svaren kvalitativt framträder dock skillnader i synsätt. De 
flesta bofasta vill ha det lokala näring.5livet i traditionell tappning, det vill 
säga huvudsakligen inriktat på de areella näringarna De vill således 
bevara en rådande näring.5livsstruktur och betraktar denna som en garanti 
för en levande kustbygd och fortlevnad av traditionella livsmönster. 
Påpekanden om att de bofasta måste kunna försörja sig året om, inte bara 
under sommarsäsongen då fritidsboende och turister besöker 
kustlandskapet, är vanligt förekommande i detta sammanhang. 

Även flertalet fritids boende anser att ett traditionellt lokalt näring.5liv 
bör förekomma i kustlandskapet. Huruvida detta beror på att en levande 
skärgård, med tillhörande traditionella drag, allmänt uppfattas som något 
positivt och som bidragande till landskapets attraktivitet, eller att den 
bofasta befolkningen upplevs som "nyttig" av sommarstugeägarna när det 
gäller tillsyn av fastigheter, service etcetera, framgår inte tydligt av 

69 Intervju- och enkätfrågan löd: "Vilka verksamheter tycker Du är önskvärda och 
bör bedrivas i ÖStergötlands skärgård? Rangordna nedanstående alternativ: 
O Lokalt näringsliv (fiske, jordbruk, lokal service, små industriföretag mm), 
O Fritidshusboende, O Storskalig industri (t ex stålverk, pappersindustri mm), 
O Rörligt friluftsliv (tillfälliga besökare som solar, badar, campar och fiskar), 
O Turism i form av fasta anläggningar (Småbätshamnar, campingplatser, 
golfbanor mm), O Naturskydd (naturreservat, fågel- och sälskyddsområden, 
strandskydd mm), O Andra verksamheter". 
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intervjuer och enkätsvar. Sådana argument framskymtar endast undantags
vis. Vad som dock klart framgår är att många fritidsboende också 
förespråkar nya varianter av lokalt näringsliv, vilka omfattar andra 
verksamheter- än de traditionella Det moderna lokala näringsliv som 
föreslås ska vara "inriktat på naturvård och turism", till exempel i form 
av "rundresor med båt för turister", eller baserat på data- och 
informationsteknologi och generera arbeten inom exempelvis tjänste
sektorn, forskning och kommunikation. Det är uppenbart att kust
landskapet i detta sammanhang inte främst betraktas som ett produktions
landskap utifrån lokala resursförutsättningar, utan som ett fritids- och 
servicelandskap för urbana intessen. 

Fritidshusboendet anser de bofasta i gemen är önskvärt, då det kan 
ge inkomster. Villkoret för den positiva hållningen är dock att de fritids
boende inte blir för många så de "tar över" i exempelvis vägföreningar 
och vattenföreningar, eller "driver upp fastighetspriserna". De fritids
boende uppfattar sig själva som "nödvändiga" för de bofasta i och med 
att de ger inkomster och breddar underlaget för lokal kommersiell 
service. 

Angående rörligt friluftsliv och turism råder i stort sett samsyn 
mellan boendekategorierna Verksamheterna förmodas ge åretruntboende 
säsongsinkomster och accepteras därför, under förutsättning att de inte 
ökar i omfattning jämfört med nuvarande situation. De fritidsboende vill 
ha "lugn och ro" och menar att en alltför intensiv turism och frilufts
verksamhet skulle bli störande. De bofasta, å sin sida, uttrycker främst 
oro för slitage på naturen och störningar i de areella näringarna Rörligt 
friluftsliv och turism upplevs således som potentiella hot mot 
fritidslandskapets respektive produktionslandskapets värden. 

Naturskydd i generell mening har genomgående rangordnats högt i 
intervjuer och enkäter. Det betraktas av båda boendegrupperna som 
nödvändigt för att värna kustlandskapets, som man uppfattar det, unika 
naturvärden 70

• Bland svaren från de åretruntboende förekommer dessutom 
påpekanden om att olika naturskyddsbestärnmelser måste efterlevas bättre 
av tillfälliga besökare, till exempel båtturister som är okunniga om eller 
struntar i landstigningsförbud i fågelskyddsområden. Någon enstaka 
fritidsboende hävdar å andra sidan att "fågelskyddsområden är inte så bra, 
yrkesfiskarna använder dessa för att hålla folk borta vissa tider på året". 

70 Denna allmänt positiva attityd gentemot naturskyddet omfattar emellertid inte 
den föreslagna nationalparken i Sankt Anna yttre skärgård (se nedan). 
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Vilka verksamheter kan pennanentboende och fritidsboende absolut 
inte tänka sig i det östgötska kustlandskapet?71 Även i denna fråga råder 
samstämmighet mellan boendekategorierna En mycket stor majoritet av 
de totalt 110 svarande har angivit storskalig, miljöstörande industri som 
sådan verksamhet. Även kärnkraftverk och slutförvaring av utbränt 
kärnbränsle nämns i relativt stor utsträckning som icke tänkbara 
verksamheter. Stora industrier och kraftverk uppfattas som hot mot både 
lokalbefolkningens traditionella näringar och de fritidsboendes 
sommarstugetillvaro, varför samsynen mellan bofasta och fritidsboende 
i detta avseende inte är särskilt överraskande. Verksamheterna betraktas 
allmänt som främmande för kustbygden och hemmahörande företrädesvis 
i urbana miljöer: 

"Större industrier förstör. Det ska vara småskaligt, det här är ju på landet och 
inte i sta'n" (åretruntboende). 

Relativt många personer i båda boendegrupperna vill heller inte se fasta 
turistanläggningar av större format i kustlandskapet, till exempel 
campingplatser, stugbyar, golfbanor och marinor. Enstaka personer har 
dessutom angivit färjeterminal, rörligt friluftsliv, all för mångafastboende, 
fritidshusboende i stor skala, områdesbestämt naturskydd samt fisk
odlingar som icke önskvärda verksamheter. 

Det förefaller rimligt att anta att de bofasta generellt sett är mera 
engagerade i frågan om en levande kustbygd än de fritidsboende. De 
förstnämnda lever och verkar året om i denna bygd medan de sistnämnda 
vistas där under några veckor på sommaren och tillbringar resten av året 
någon annanstans. Vid en analys av hur åretruntboende och fritidsboende 
uppfattar olika myndigheters uppgifter och ansvar när det gäller att skapa 
förutsättningar för ett levande kustlandskap även i framtiden, framträder 
ett mönster som stöder antagandet. En majoritet (80%) av de bofasta har 
uttalade åsikter om exempelvis kommunens roll medan betydligt färre 
fritidsboende (56%), relativt sett, har en klar uppfattning i sammanhanget. 

Även avseende synpunkter på länsstyrelsens, glesbygdsmyndighetens 
och andra centrala myndigheters möjliga agerande är andelen osäkra 
betydligt större i fritidsboendegruppen, ibland över 80 procent, än i 
permanentboendegruppen. 

71 Intervju- och enkät.frågan löd: "Vilka verksamheter skulle Du absolut inte 
kwma tänka dig i den östgötska skärgården?" . 
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kategori 1 kategori 2 kategori 3 kategori 4 

Dbofasta 

• fritidsbor 

Figur 28. Hur kommill1en ska agera för att skapa förutsättningar för en levande 
kustbygd. Kommentar: 40 åretruntboende och 70 fritidsboende har besvarat frågan72

• 

Svaren kan delas in i fyra kategorier: I) kommilllen måste vara lyhörd för de bofastas 
behov och krav, 2) kommilllen ska aktivt agera ekonomiskt och planeringsmässigt 
angående lokalt näringsliv och service, 3) kommill1en ska förhålla sig passiv, 4) vet 
ej; har ingen åsikt. Siffervärdena anger relativ svarsfördelning i procent inom 
respektive boendegrupp. Källa: Intervjuer 1993 och enkäter 1994 i Sanden, Sankt 
Anna kyrkby, Fyrudden och Bokö. 

Relationerna mellan åretruntboende, fritidsboende och tillfälliga besökare 
i östergötlands kustlandskap upplevs som relativt goda73

• De fritids
boende har dock en något mera positiv uppfattning om detta än de 

72 Intervju- och enkätfrågan löd: "Hur tycker Du att det bäst skapas 
förutsättningar för en levande skärgård och hur tycker Du att följande instanser 
ska agera? a) kornmill1en, b) länsstyrelsen, c) Glesbygdsmyndigheten, d) andra 
centrala myndigheter, tex Naturvårdsverket, e) egna ideer om hur en levande 
skärgård kan upprätthållas. 

73 Den tidigare nämnda Marumsill1dersökningen i Stockholms skärgård i slutet av 
1970-talet visade på samma sak, det vill säga att relationerna mellan bofasta och 
:fritidsboende upplevdes som goda, även om direkta kontakter mellan grupperna 
var sällsynta. De konflikter som förekom berörde vanligen olika personer inom 
fritidsboendegruppen (Björklillld 1983, s. 66-71 ). 

229 



Kustlandskapet i lokal.t perspektiv 

permanentboende. Även när det gäller motsatt uppfattning råder en slag.5 
samsyn mellan boendegrupperna så till vida att ungefär lika stora andelar, 
omkring 15 procent, av respektive grupp anser att människor i den andra 
boendekategorin ställer till problem, missköter sig, inte visar tillräcklig 
hänsyn etcetera. 

kategori 
1 

kategori kategori 
2 3 

kategori 
4 

kategori 
5 

Dbofasta 

• fritidsbor 

Figur 29. Hur relationen mellan permanentboende, fritidsboende och tillfälliga 
besökare upplevs i kustlandskapet. Kommentar: 40 åretruntboende och 70 
fritidsboende har besvarat frågan74

• Svaren kan delas in i fem kategorier: 1) goda 
relationer, inga konflikter, 2) fritidsboende ställer till problem, 3) åretruntboende 
ställer till problem, 4) tillfälliga besökare ställer till problem, 5) vet ej; har ingen 
åsikt. Siffervärdena anger relativ svarsfördelning i procent inom respektive 
boendegrupp. Källa: Intervjuer 1993 och enkäter 1994 i Sanden, Sankt Anna kyrkby, 
Fyrudden och Bokö. 

Störningar i relationerna mellan åretruntboende och fritidsboende kan 
vara av skiftande slag. Bland annat känner sig en del fritidsboende 
ovälkomna av de bofasta: 

"I stort fungerar det bra, men vissa personer vill inte ha de fritidsboende här, 
trots att de lever på dem" ( fritidsboende ). 

74 Intervju- och enkätfrågan löd: "Hur ser du på relationen mellan åretruntboende, 
fritidsboende och rörligt friluftsliv/turism? Beskriv både positiva och negativa 
faktorer". 
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"Pennanentboendes inställning till fritidsboende är katastrofal. 'Spyflugorna och 
sonunargästerna kommer samtidigt' och liknande uttryck används tyvärr inte 
enbart skämtsamt" (fritidsboende). 

Bofasta kan å sin sida uppfatta de fritidsboendes inflytande över lokala 
frågor som alltför stort: 

"Vissa fritidsboende har ej förståelse för varken rörligt friluftsliv eller en 
levande skärgård- Protestskrivelser i parti och minut tyvärr" (åretruntboende). 

"De fritidsboendes överklagningsrätt bör begränsas" (åretruntboende). 

En störning av annan typ handlar om att man uppfattar människor i den 
andra boendekategorin som svårtillgängliga: 

"Förhållandet är gott, men det är svårt att bli bekant med sonunargästema" 
(åretruntboende). 

"Skärgårdsborna har sina ideer och är svåra att komma underfund med, men när 
man väl lär känna dem är de bra" (fritidsboende). 

Att skapa goda relationer mellan bofasta och fritidsboende kan således ta 
tid, vilket en person beskriver på följande vis: 

"Fritidsboende och åretruntboende är ofta OK efter 3-5 år. Det skulle gå fortare 
med anpassningen om åretruntboende var tydligare med vad som går an och 
inte an" (fritidsboende). 

Som framgår av figur 29 anser både åretruntboende och fritidsboende i 
allmänhet att turister och andra tillfälliga besökare sköter sig väl. I den 
mån missnöje ändå förekommer är det påfallande ofta riktat mot tyska 
turister och deras, som man uppfattar det, okunnighet om de regler som 
gäller, till exempel angående det fria fisket. Huruvida detta utpekande av 
just tyska turister som problem är en konsekvens av en rad faktiska 
händelser i kustlandskapet eller det faktum att tyska medborgare utgör en 
stor del av de utländska turisterna totalt i Sverige75 och därför upplevs 
som "för många" på vissa håll, går inte att utläsa av intervju- och 
enkätsvaren. Dock ligger det nära till hands att tillmäta den senare 
förklaringen till "tyskproblemet" större dignitet enär endast en enda 
person av de 110 svarande säger sig ha drabbats personligen. 

75 Se till exempel Sveriges nationalatlas 1993, s. 89. 
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Föreligger skilda uppfattningar mellan bofasta och fritidsboende 
angående vem eller vilka man anser kontrollerar mark- och 
vattenresurserna i kustlandskapet och vem eller vilka man anser borde 
kontrollera dessa resurser? Liksom i flera tidigare exempel finns en mer 
eller mindre god kvantitativ överensstämmelse mellan grupperna Både 
de åretruntboende och fritidsboende anser att framför allt de enskilda 
markägarna samt kommunen bestämmer över mark- och vattenresurserna 
och att det också så ska vara. 

Tabell 12. Vem eller vilka som anses bestämma över mark- och vattenresurserna i 
kustlandskapet samt vem eller vilka som borde bestämma över dessa resurser, enligt 
bofasta och fritidsboende. 

bofasta fritids- bofasta fritids-
boende boende 

Enskilda markägare 20 (50%) 43 (61%) 31 (77%) 44 (63%) 

Kommunen 14 (35%) 33 (47%) 11 (27%) 25 (36%) 

Andra myndigheter 8 (20%) 17 (24%) 5 (12%) 11 (16%) 

"Rika stadsbor" 11 (27%) 9 (13%) 0 0 

"Naturskyddsfolk" 5 (12%) 14 (20%) 4 (10%) 5 (7%) 

övriga 3 (7%) 4 (6%) 2 (5%) 4 (6%) 

Ingen åsikt 4 (10%) 11 (16%) 5 (12%) 18 (26%) 

Kommentar: 40 åretruntboende och 70 fritidsboende har besvarat frågorna om 
kontrollen över mark- och vattenresurserna76

• De som anses ha kontrollen i dag visas 
i tabellens två vänstra kolumner medan de som borde ha kontrollen, enligt respektive 
boendegrupp, anges i de två högra kolumnerna Flera alternativ har i regel angivits. 
Inom parentes visas svarsantalens procentuella andel i respektive boendegrupp. Källa: 
Intervjuer och enkäter i Sanden, Sankt Anna kyrkby, Fyrudden och Bokö 1993-94. 

Siffrorna i tabell 12 indikerar emellertid också vissa skillnader mellan 
boendekategorierna. De åretruntboende förordar ett avsevärt större 
inflytande för de enskilda markägarna jämfört med den upplevda rådande 

76 Intervju- och enkätfrågan löd: "Vem/vilka tycker Du egentligen bestämmer över 
marken och vattnet i skärgården? O De enskilda markägarna, O Kommunen, 
0 Andra myndigheter, 0 "Rika stadsbor", 0 "Naturskyddsfolk", 0 Andra". 
Följdfrågan löd: "Vem tycker Du borde bestämma över marken och vattnet i 
skärgården?". 

232 



Kustlandskapet i lokal.t perspektiv 

situationen medan de fritidsboende främst tycks önska en viss 
begränsning av kommunens kontroll. De förstnämndas uppfattning vilar 
huvudsakligen på tre argument. Enligt det vanligast förekommande påstås 
ökat inflytande för de enskilda markägarna vara nödvändigt för att trygga 
åretruntboendet på sikt. Underförstått därvidlag är att andra intressen ofta 
begränsar de bofastas möjligheter till försörjning. Det andra argumentet 
formuleras utifrån tankar om hävd och tradition. Lokalbefolkningen som 
lever och verkar i kustlandskapet, och som därigenom har störst 
kunskaper om det, ska bestämma mest, menar man. Detta uttrycks bland 
annat på följande vis: 

"Markägarna borde bestämma över skärgården. Var och en månar om sina 
ägodelar och ser genom närheten till naturen vad som behöver göras för 
fortbeståndet" (åretruntboende). 

Det tredje huvudargumentet är av mera ideologisk natur. Enligt detta 
borde den privata äganderätten ha företräde framför andra intressen. En 
person framför argumentet klart och tydligt: 

"Vi har köpt gården med mark och vatten. Vi har lagfart och karta över 
området. Då tycker jag att jag ska ha rätt att bestämma" (åretruntboende). 

Relativt många permanentboende anser att även kommunen ska ha stort 
inflytande, under förutsättning att den är lyhörd för lokalbefolkningens 
åsikter: 

"Kommllllen ska ha ansvaret för skärgården då de kontinuerligt har kontakt med 
befolkningen och kan styra vad som är bäst för naturen" (åretruntboende). 

"Kommunen borde ha större påverkan - man har lokal och regional ktlllskap 
samt är den 'myndighet' som har ansvaret för dagliga funktioner" 
(åretruntboende). 

Också många fritidsboende anser att kommunen ska ha inflytande, men 
att det i dag är för stort på bekostnad av de enskilda markägarna, inte 
minst sommarstugeägarna Kommunen upplevs ibland som makt
fullkomlig: 

"Jag tycker att kommllllen verkar ha väldigt mycket att säga till om, mera än 
markägarna. Det ska istället vara ett samråd mellan kommllllen och markägarna. 
Kommunen tar ibland för sig mera än den ska och kanske inte beaktar t ex 
strandskyddet. Ibland har kommunen agerat tvivelaktigt i sådan frågor" 
(fri tidsboende). 
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"Komrmmen bestämmer i högsta grad. KommWl och samtliga mark/vattenägare 
borde bestämma tillsammans, vilket ej sker. KommWlen enbart beslutar" 
( fritidsboende ). 

Båda boendegrupperna tycks tillmäta "rika stadsbor" en viss betydelse i 
sammanhanget. Denna något diffusa kategori anses knappast omfatta de 
ordinära sommarstugeägarna, varken av de bofasta eller de fritidsboende 
själva Det rör sig istället om ett fatal mycket välbeställda personer som 
betalat miljonbelopp för enskilda fastigheter i skärgården. I slutet av 
1980-talet och början av 1990-talet skedde ett antal utförsäljningar av 
skärgårdshemman i både i Gryts och Sankt Anna skärgård till sådana 
"penningstarka stadsbor". Fastigheterna förvandlades därigenom till 
sommarnöjen, samtidigt som det fanns bofasta som ville köpa dem för att 
bedriva fiske och jordbruk77

• Dessa fastighetsaffärer fick stor 
uppmärksamhet i dagspressen, med rubriker som "Levande skärgård eller 
direktörsparadis?", "Fiskare tvingas flytta", "Skärgård till högstbjudande" 
och "Rena rama äppelkriget"78

• Sannolikt har denna fokusering i 
massmedia påverkat attityderna hos bofasta och fritidsboende i de fyra 
studerade områdena. Framför allt anses "rika stadsbor" hota det lokala 
näringslivet eftersom de genom uppköp av skärgårdshemman för 
sommarbruk hindrar bofasta att bedriva jordbruk och fiske. En 
åretruntboende uttrycker det upplevda problemet på följande vis: 

"Det behövs mer bofast befolkning i skärgården, inte bara rika stadsbor som 
köper upp alla skärgårdsfastigheter" (åretruntboende). 

Bland de fritidsboende, som alltså inte själva anser sig tillhöra gruppen 
"rika stadsbor", finns liknande åsikter: 

"Rika stadsbor köper sig fastigheter och mark som därför inte kan brukas som 
den ska. Därför kan inte den levande skärgården bevaras" (fritidsboende). 

I kvantitativ mening är de bofasta och fritidsboende tämligen överens 
även i frågor som rör det fria fisket, allemansrätten, äldre kulturmiljöer 
och naturskydd i generell mening79• Det fria fisket80 uppfattas som 

77 Se till exempel Land 1993, rrr 42. 
78 Se till exempel ÖStgöta Correspondenten 1991-07-30, 1991-08-29 och 

Västerviks-Tidningen 1993-11-18. 
79 Intervju- och enkätfrågan löd: "Här följer ett antal begrepp. Beskriv vad Du 

anser om eller känner i samband med dem: 1) Det fria fisket; 2) Allemansrätten 
(var och vem ska den gälla?) O Allemansrätten ska gälla som nu, O Allemans-
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positivt av en majoritet i båda boendegrupperna. De negativa är emeller
tid relativt många och utgör omkring 30 procent av de åretruntboende 
och 33 procent av de fritidsboende. Huvudargumentet för det fria fisket 
bland de bofasta är att verksamheten inte nämnvärt påverkar yrkesfisket: 

"Fria fisket är nog bra. Fritidsfiskarna tar inte upp så mycket" (åretruntboende). 

"Fria fisket tycker jag är bra. Tror ej att det gör så stor skada som vissa skriker 
om" (åretruntboende). 

De som är positiva i fritidsboendegruppen ser det fria fisket som en 
tillgång, vilken berikar deras vistelse vid sommarstället: 

"Såsom det fria fisket gäller nu ger det trivsel, fritidssysselsättning, stor 
turistattraktion och plus för skärgården" (fritidsboende). 

"Det fria fisket är toppen, dvs sportfiske med handredskap" (fritidsboende). 

De permanentboende som ogillar det fria fisket motiverar sitt ställnings
tagande främst med påståenden om att fritidsfiskarna förstör yrkes
fiskarnas fasta redskap. Följande kommentar är typisk i sammanhanget: 

"Många tycks tro att det finns extra mycket fisk i anslutning till fasta redskap. 
Då händer det att krokar fastnar och redskap går sönder" (åretruntboende). 

Andra bofasta anser att fritidsfiskarna ska betala för sig genom att lösa 
fiskekort eller att fritidsfisket måste begränsas på grund av risken för 
utfiskning på vissa platser. De fritidsboende som är negativa till det fria 
fisket upplever det dels som ett intrång på eget eller arrenderat vatten, 
dels som ett hot mot yrkesfisket och därigenom mot en levande 
skärgårds bygd. 

Således relaterar de åretruntboende genomgående det fria fisket till 
yrkesfisket. Åsikter för och mot grundas på bedömningar av fritidsfiskets 

rätten ska inte gälla alls i kustlandskapet, O Allemansrätten ska enbart gälla 
personer som är bosatta i Sverige; 3) Naturskydd i fonn av tex naturreservat, 
tagel- och sälskyddsområden mm; 4) Naturvårdsverket vill inrätta en national
park i Sankt Anna yttre skärgård. Hur ställer Du Dig till det?; 5) Äldre kultur
miljöer (strängt bevarande eller ska exploatering tillåtas?)". 

80 Det så kallade fria fisket gäller sedan I maj 1985 och innebär fritt fiske med 
handredskap från land eller stillastående båt längs hela den svenska kusten samt 
vid de fem stora insjöarna (SFS 1985: 138). 
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konsekvenser för yrkesfisket. Merparten av de fritidsboende betraktar 
däremot det fria fisket antingen som en företeelse som ökar 
kustlandskapets attraktivitet som fri tidslandskap eller som en störning för 
eget fritidsfiske. 

Allemansrätten är den fråga som resulterat i minst antal osäkra svar 
i hela intervju- och enkätundersökningen. Endast fyra personer, av de 
totalt 110 svarande, har angivit att de saknar åsikt. Allemansrätten 
engagerar uppenbarligen och det stora flertalet åretruntboende och fritids
boende är överens om att den ska gälla enligt nuvarande principer. 

so...-~~~~~~~~~~~~~~~~~----, 
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Figur 30. Hur allemansrätten bör gälla i kustlandskapet. Kommentar: 40 åretrunt
boende och 70 fiitidsboende har besvarat frågan om allemansrätten. Siffervärdena 
anger relativ svarsfördelning i procent inom respektive boendegrupp. Källa: Intervjuer 
1993 och enkäter 1994 i Sanden, Sankt Anna kyrkby, Fyrudden och Bokö. 

Relativt många personer i båda boendekategorierna anser dock att 
allemansrätten enbart ska gälla för människor som är bosatta i Sverige. 
Bakom denna uppfattning, och här är samsynen mellan bofasta och 
fritidsboende i det närmaste total, finns uppfattningen att utländska 
besökare oftast är okunniga om bestämmelserna, vilket leder till miss
bruk. Även här tycks främst tyska turister vara i centrum för missnöjet: 
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"Tyskarna t ex måste veta gränserna De går in på tomterna och plockar blåbär" 
(fritidsboende). 

Också bland dem som anser att allemansrätten ska gälla som nu, det vill 
säga även för utländska turister, är påståenden om utlänningars okunnig
het om reglerna vanligt förekommande. Detta problem anses dock kunna 
lösas genom information, upplysning och skätpt vaksamhet mot missbruk. 
Exempelvis föreslås: 

"bättre upplysning i form av stora skyltar på engelska och tyska, på lämpliga 
platser och således inte bara i broschyrer" (fritidsboende). 

Samstämmigheten mellan boendegrupperna är likaså stor angående 
bevarande och skydd av natur- och kulturmiljöer i kustlandskapet. 80 
procent av de åretruntboende och 70 procent av de fritidsboende tycker 
att naturskyddet, till exempel i form av naturreservat och fågelskydds
ornråden, är positivt och att det ska bibehållas i nuvarande omfattning 
eller ökas. Vidare anser drygt 70 procent i båda grupperna att äldre 
kulturmiljöer bör bevaras i möjligaste mån. Enstaka ny bebyggelse kan 
många dock tänka sig, om den anpassas till traditionella form- och 
stilmönster och därigenom "smälter in" i den gamla miljön. Få personer 
vill inskränka naturskyddet eller tillåta påtaglig exploatering i 
kulturmiljöerna. De som inte uttryckligen är positivt ställda till bevarande 
och skydd säger sig oftast istället sakna åsikt i sammanhanget. 

Frågan är då om det finns några påtagliga skillnader i bakom
liggande motiv till ställningstagandena Angående naturskyddet :framträder 
inte några sådana skillnader av intervju- och enkätsvaren. I båda 
boendegrupperna har de flesta endast kort angivit att de tycker natur
skyddet är viktigt och bra. Det enda som därvidlag skiljer grupperna åt 
är att de fritidsboende i större utsträckning preciserat begreppet natur
skydd till skydd av djurlivet. 

Däremot när det gäller bevarande av äldre kulturmiljöer fram
kommer motiv som uppenbarligen formulerats utifrån skilda synsätt, vilka 
är kopplade till den relation bofasta respektive fritidsboende har till 
kustlandskapet. För de permanentboende framstår kulturmiljöerna i hög 
grad som en påtaglig manifestation av traditionella seder och bruk. 
Därigenom blir de viktiga för den lokala livsstilen och identiteten. En 
åretruntboende ger uttryck för detta på följande vis: 

"Man måste värna om den gamla seden. Var och en ska få behålla sitt så som 
det alltid har varit. T ex de gamla båthusen behövs för den fasta befolkningen. 
De ska inte tillhöra sommarstugor" (åretnmtboende). 
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De fritidsboende, å sin sida, vill att de äldre kulturmiljöerna ska bevaras 
för att de ger "en speciell karaktär" åt kustbygden, är "intressanta" och 
bör "beses och upplevas" samt för att det är "roligt" och "trevligt att de 
finns kvar". Dessa uppfattningar är knappast uttryck för den bofastes 
synsätt, utan snarare för den besökande betraktarens synsätt. 

I en rad frågor, möjligen allemansrätten undantagen, är således 
synsätt och bakomliggande motiv hos permanentboende och fritidsboende 
oftast olika, även om ställningstagandena blir ungefär de samma. Frågor 
som rör kommunal och annan offentlig service samt avgifter och taxor 
för densamma antyder emellertid vissa skillnader mellan åretruntboende 
och fritidsboende även i kvantitativ mening81

• De bofasta är generellt sett 
betydligt mera nöjda med den offentliga service som finns tillgänglig än 
de fritidsboende. Drygt 80 procent av de förstnämnda säger sig vara 
nöjda, eller i det närmaste nöjda. Motsvarande andel i fritidsboende
gruppen är 64 procent medan 24 procent av denna grupp inte är nöjda 
utan önskar sig förbättringar. ÖVriga fritidsboende (12%) har inte uttryckt 
någon bestämd uppfattning i frågan. De åretruntboende som är missnöjda 
utgör omkring 17 procent av sin boendegrupp. 

Detta förhållande skulle möjligen kunna tolkas som ett utslag för det 
faktwn att de fritidsboende till vardags är vana vid en urban, det vill säga 
en i de flesta avseenden betydligt högre, servicegrad medan de åretrunt
boende på ett annat sätt är medvetna om villkoren för boendet i 
kustlandskapet Kommentarer i intervju- och enkätsvaren stöder en sådan 
tolkning. En permanentboende säger exempelvis: 

"Det är sämre service här än inne i stan, men det står vi ut med" (äretnmt
boende). 

De bofasta som inte är helt nöjda med den offentliga servicen saknar 
huvudsakligen bättre möjligheter till sjukvård, försäljning av apoteks- och 
systemvaror, bättre vägunderhåll samt utökad postgång. Man önskar 
således utbyggnad av verksamheter som kan behövas alla tider på året. 
De fritidsboende som är missnöjda efterlyser ökad servicegrad inom 
verksamheter som främst är kopplade till sommarsäsongen. Bland annat 

81 Intervju- och enkätfrågorna löd: "Är Du nöjd med den kommunala och annan 
offentlig service som finns tillgänglig i /respektive ort/? Är det något Du tycker 
saknas eller bör förbättras?"; "Skulle Du vara beredd att betala extra, utöver 
gängse avgifter, för att bibehålla en viss servicenivå?"; "Ska taxorna för den 
offentliga servicen vara olika för bofasta, fritidsboende och turi~ter, och i så fall 
varför?". 
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önskas ett större nöjesutbud, tätare bussförbindelser och bättre 
småbåtsservice: 

"Under sommannånadema mer underllållning, allsång o dyl" (fritidsboende). 

"Upptagning.5ramp för småbåtar bör underhållas bättre" (fritidsboende). 

"Bussförbindelser på lördagar och helgdagar kan bli bättre under sommar
månaderna" (fritidsboende). 

Det bör dock understrykas att en majoritet av de fritidsboende faktiskt är 
nöjda med den service som bjuds. En sommarstugeägare säger exempel
VIs: 

"Jag är mycket nöjd. Servicen fungerar utmärkt och är tillräcklig, enligt min 
mening'' (fritids boende). 

På frågan om man kan tänka sig att betala extra, utöver gängse avgifter, 
för att bibehålla en viss servicenivå svarar åretruntboende och fritids
boende ganska lika, generellt sett. Ungefär 50 procent i båda grupperna 
säger sig inte vara beredda till detta medan drygt 30 procent av de 
bofasta och 20 procent av de fritidsboende svarar ja ÖVriga har svarat 
kanske eller vet ej. Emellertid föreligger en annan .skillnad i detta 
sanunanhang som inte är betingad av boendeform. I Sanden och Sankt 
Anna kyrkby är det fler personer, inom båda boendegrupperna, som säger 
sig vara beredda att betala extra än som säger nej. I Fyrudden och på 
Bokö är förhållandet det motsatta Uppemot 70 procent av de permanent
och säsongsboende på dessa platser är klart negativa till tanken. 
Skillnaden i uppfattning tycks i detta fall således vara platsberoende och 
sammanfallande med kommuntillhörighet. 

Denna geografiska olikhet kan inte förklaras utifrån intervju- och 
enkätsvaren. Möjligen kan den vara relaterad till uppfattningar om 
kommunernas agerande på respektive plats med anledning av de 
utvecklingsplaner som presenterats (se nedan). En del enkätsvar tyder på 
missnöje med framför allt Valdemarsviks kommun i detta sammanhang. 
Till exempel säger en person med fritidshus i kommunen: 

"Jag upplever ingen service från kommunen, snarare ett motsatsförhållande" 
(fritidsboende). 

Inte helt överraskande anser många bofasta att de fritidsboende borde 
betala högre avgifter än de själva för den offentliga servicen i kust-
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landskapet. Flertalet fritidsboende tycker däremot att det ska vara samma 
taxor för alla, det vill säga kostnad efter nyttjandegrad. Relativt många 
fritidsboende anser dessutom att de redan i dag har högre taxor än de 
bofasta, till exempel för sqphämtning. 
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Figur31. Åsikter om differentiering av taxorna för offentlig service i kustlandskapet. 
Kommentar: 40 åretruntboende och 70 fritidsboende har besvarat frågan. Svaren kan 
delas in i fyra kategorier: I) samma taxor ska gälla för alla, det vill säga kostnad 
efter nyttjandegrad, 2) bofasta ska betala högre avgifter än fritidsboende, 3) 
fritidsboende ska betala högre avgifter än bofasta, 4) övriga svar; fritidsboende ska 
betala fastighetsskatt i den kommwi där sommarhuset står samt ingen åsikt. 
Siffervärdena anger relativ svarsfördelning i procent inom respektive boendegrupp. 
Källa: Intervjuer 1993 och enkäter 1994 i Sanden, Sankt Anna kyrkby, Fyrudden och 
Bokö. 

De bofastas huvudargument för högre taxor för de fritidsboende är att 
dessa i många fall inte betalar fastighetsskatt i den kommun där sommar
stugan ligger, samtidigt som de anses medföra kostnader för kommunen. 
Många bofasta upplever det därför som att de via sin inbetalda skatt 
subventionerar fritidsboendet. Som framgår av figur 31 anser dock en 
majoritet av de bofasta att taxorna inte ska differentieras. 
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6.6 Nationalpnk eller inte nationalpnk? 

En fråga där skillnaderna i uppfattning mellan åretruntboende och fritids
boende är än- tydligare rör Naturvårdsverkets planer på att inrätta en 
nationalpark i Sankt Anna yttre skärgård (Naturvårdsverkets förslag 
presenteras mera detaljerat i kapitel 7). Av samtliga 110 personer som 
svarat i intervjuer och enkäter i Sanden, Sankt Anna kyrkby, Fyrudden 
och Bokö är 41 procent positiva till nationalparksförslaget medan 25 
procent är negativa. övriga, hela 34 procent, har inte angivit någon 
bestämd uppfattning i frågan. Totalt sett tycks således Naturvårdsverkets 
förslag vunnit gehör i kustlandskapet. Om emellertid svaren fördelas 
relativt på de båda grupperna är det uppenbart att de fritidsboende är 
betydligt mera positivt ställda till nationalparksförslaget än de 
åretruntboende. 
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Figur 32. Inställning till förslaget om en nationalpark i Sankt Anna yttre skärgård. 
Kommentar: 40 åretruntboende och 70 fritidsboende har besvarat frågan om 
nationalparken. Siffervärdena anger relativ svarsfördelning i procent inom respektive 
boendegrupp. Källa: Intervjuer 1993 och enkäter 1994 i Sanden, Sankt Anna kyrkby, 
Fyrudden och Bokö. 

Både fritidsboendet och nationalparksförslaget måste betraktas som 
huvudsakligen urbant baserade intressen, vilka därför ligger inom samma 
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värderingssfär. Den centrala myndighetens åsikt att denna del av 
kustlandskapet främst ska nyttjas till något annat än lokalt närings!ang 
delas således i hög grad av de fritidsboende. De bofasta företräder ett 
annat synsätt som innebär :;itt det tilltänkta parkområdet uppfattas som en 
del i ert produktionslandskap i vilket lokalbefolkningen ska bedriva sina 
näringar och få sin försörjning från. 

Grupperna är dock långt ifrån homogena i detta avseende. Av figur 
32 framgår att det både finns anhängare till förslaget bland de bofasta och 
motståndare till det bland de fritidsboende. Går det att identifiera några 
enkla förklaringsvariabler i sammanhanget? Var man har sin permanent
eller fritidsbostad i förhållande till det berörda området i Sankt Anna 
yttre skärgård verkar spela mindre roll för ställningstagandena för eller 
emot en nationalpark. Andelen bofasta som är negativa är ungefär lika 
stor i tre av exempelområdena (omkring 40-55%) medan den är betydligt 
lägre (26%) i det fjärde området, Fyrudden. De fritidsboende som är för 
en nationalpark dominerar tydligt inom den egna gruppen i både Sanden 
och Fyrudden samt på Bokö (Sankt Anna kyrkby saknar fritids boende). 

Dock kan vi se att bostadsortens läge har en viss betydelse för 
andelen osäkra i båda boendegrupperna Denna andel tycks öka med det 
geografiska avståndet. I Sanden, som ligger närmast det tilltänkta park
området, har elva procent av de bofasta och 30 procent av de 
fritidsboende sagt sig sakna bestämd uppfattning i frågan. I Sankt Anna 
kyrkby har cirka 28 procent av de bofasta inte tagit ställning för eller mot 
en nationalpark. I Fyrudden är 37 procent av de åretruntboende och 33 
procent av de fritidsboende osäkra och på Bokö, som ligger längst från 
det föreslagna området, saknar hela 40 procent av de bofasta och cirka 
46 procent av de fritidsboende bestämd uppfattning i frågan. 

En viktigare faktor för de åretruntboendes åsikter om den föreslagna 
nationalparken tycks yrkestillhörighet vara. De personer som är negativa 
i gruppen bofasta är i mycket stor utsträckning sysselsatta inom jordbruk 
och fiske eller är pensionärer som varit verksamma inom dessa näringar. 
De känner sympati för och identifierar sig med de direkt berörda yrkes
kollegerna och fastighetsägarna och har därigenom stor förståelse för de 
problem som dessa utmålar (se vidare i kapitel 7). De åretruntboende som 
är positiva till en nationalpark är i motsvarande hög grad inte lokalt 
sysselsatta i primärsektorn, utan pendlar till arbeten i större tätorter eller 
är verksamma lokalt inom turismbranschen och hoppas att en 
nationalpark kan leda till fler besökare och därigenom till ökade 
inkomster. I Fyrudden är en jämförelsevis stor andel av de bofasta 
sysselsatta inom icke-areella näringar, vilket förklarar den ovan nämnda 
relativt låga siffran för andelen negativa åretruntboende i samhället. 
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Det är svårare att finna gemensamma faktorer bakom åsikterna hos 
de fritidsboende som är negativa till Naturvårdsverkets förslag. Vissa 
personer uttrycker sympatier med berörda yrkesfiskare som man menar 
kommer att drabbas av förslaget. Andra känner sig indirekt berörda 
genom släktskap med lokalbefolkningen. Någon enstaka fri tidsboende har 
även uttryckt farhågor om att en nationalpark kan leda till inskränkningar 
i det rörliga friluftslivet. 

6. 7 Lokala konflikter - fyra exempel i det 
östgötska ~dandskapet 

Hur uppfattas kommunernas konkreta planer för Sanden, Sankt Anna 
kyrkby, Fyrudden och Bokö av bofasta och åretruntboende på respektive 
plats? I Sanden har en stor majoritet av både de bofasta och fritidsboende 
svarat att de ser positivt på Söderköpings komrnmuns utvecklingsplaner. 
Knappast någon är emot utökat permanentboende som sådant eller den 
tilltänkta bebyggelsens placering. Tvärtom betraktas fler bofasta i 
samhället som nödvändigt för att på sikt säkra underlaget för den 
kommersiella servicen. 

Ändå är vissa konflikter förbundna med frågan. Dessa rör dels en ny 
vägdragning, dels den framtida vattenförsörjningen. I det förstnämnda 
fallet är ett antal personer i båda boendegrupperna negativa till den 
planerade vägdragningen eftersom de befarar ökad trafik i närheten av 
sina hus, särskilt som den nya vägen ska leda fram till en populär 
tennisbana. Andra tycker att en ny väg är en bra ide eftersom den 
förväntas avlasta den gamla vägen genom samhället. I det andra fallet 
finns både bland åretruntboende och fritidsboende en oro att vattnet inte 
kommer att räcka åt alla. Sanden har ett gemensamt vatten- och 
avloppssystem och detta måste byggas ut om ny bebyggelse ska kunna 
tillkomma, menar de oroliga Redan i dag föreligger problem med både 
vattenverk och avloppsverk, bland annat angående kapaciteten82

• I 
intervjusvaren har också tidigare problem med vattenbrist och 
saltvatteninträngning påtalats. Framför allt de fri tidsboende är ol"oliga för 
vattenförsörjningen och menar att den lokala VA-föreningen i första hand 
tillgodoser de bofastas behov. En person säger: 

82 Söderköpings kommun: Detaljplan för Gränsö 2:43 m fl (Sandens samhälle), 
S:t Anna församling, antagen av kommunfullmäktige 1993-09-09. 
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"Det är bråk om vattnet. Sommaren 1992 sade vattenföreningen upp de 
fritidsboende på grund av vattenbrist och saltvatteninträngning. Många av oss 
har köpt vatten i 20-30 år" (fritidsboende). 

Några personer hävdar att kommunens utvecklingsplaner är vällovliga 
men orealistiska. På grund av brist på arbeten, framför allt för kvinnor, 
samt långa pendlingsavstånd är det svårt att :fa människor att flytta till 
Sanden, menar man. Om nya tomter skapas är risken därför uppenbar att 
de istället bebyggs med fritidshus, befarar man vidare. 

Konfliktstrukturerna i Sanden är således av två skilda slag. I den ena 
står de som kommer att drabbas av den planerade vägen mot de som 
kommer att gynnas av den. Denna konflikt finns både inom åretrunt
boendegruppen och fritidsboendegruppen. I den andra strukturen står 
bofasta och fritidsboende mot varandra i konkurrens om knappa 
vattemesurser. I förlängningen gäller konflikten vem som ska ha förturs
rätt till vattnet i bristsituationer, de relativt sett :fa bofasta som dock lever 
i samhället året om eller de säsongsboende, men betydligt fler fritidshus
ägarna? Kommunens ambitioner att öka åretruntboendet i samhället ser 
emellertid de allra flesta i princip positivt på. 

Söderköpings kommuns ambitiösa och radikala framtidsplaner för 
Sankt Anna kyrkby, så som de kommer till uttryck i den förcljupade 
översiktsplanen för samhället, mottas i huvudsak på två olika sätt av de 
boende. Drygt hälften av byns befolkning anser att den föreslagna 
utbyggnaden vore bra, bland annat därför att: 

"Många unga vill stanna kvar men kan inte eftersom det inte finns någonstans 
att bo" (åretruntboende). 

Utbyggnaden av kyrkbyn skulle skapa sådana möjligheter, menar man. 
Andra hälften av invånarna avfärdar dock planerna som orealistiska och 
ogenomförbara, främst på grund av för svag lokal arbetsmarknad. En 
person säger exempelvis: 

"Planerna är helt orealistiska! Här fmns inga arbeten och pendlingsavståndet är 
för långt. Fanns förutsättningar vore iden bra" (åretruntboende). 

Av denna grupp uppfattas kommunens utvecklingsplaner för kyrkbyn 
snarare som en kommunal önskedröm om en levande kustbygd än som 
ett konkret förslag. 

På Bokö har den nya stugbyn skapat en komplex och svårbemästrad 
konfliktsituation. Det ursprungliga förslaget om 30 uthyrningsstugor och 
fyra nya fritidshus, som skulle omfattat ett område på närmare 12 hektar, 
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väcktes av den enskilde markägaren, en bofast öbo. Valdemarsviks 
kommun stöttade projektet med hänvisning till arbetstillfällen och 
utökade möjligheter till turism och rörligt friluftsliv på ön. De flesta 
övriga åretruntboende och de fritidsboende motsatte sig dock förslaget, 
liksom länsstyrelsen. De båda boendegrupperna ville av olika skäl (se 
nedan) inte ha fler fritidshus i sin omgivning medan länsstyrelsen 
framförde miljö- och naturskyddsskäl, bland annat farhågor om alltför 
stort tryck mot det närliggande naturreservatet. Länsstyrelsen och 
kommunen enades emellertid om ett kompromissförslag, det vill säga den 
blygsammare stugbyn med nio hus på en yta av två hektar. Inte heller 
detta förslag accepterades av fritidsboende och åretruntboende som drev 
frågan ända till regeringsrätten, där de dock inte fick gehör för sina 
synpunkter83

. 

Efter att detaljplanen för bebyggelseprojektet vunnit laga kraft i 
början av 1993 tycks emellertid ett antal bofasta och fritidsboende 
antingen ha blivit JX>Sitiva till stugbyn eller accepterat den, om än 
motvilligt: 

"Jag är positiv till stugbyn, den ger möjligheter för en bredare allmänhet att 
kunna uppleva skärgården" (åretruntboende). 

"Jag har accepterat. Jag tror dock att det är kommersiellt svårt att få det 
lönsamt" (:fritidsboende). 

De flesta är dock fortfarande negativa. Argwnenten mot stugbyprojektet 
kan inordnas i fyra, sinsemellan sammankopplade kategorier: 1) värn om 
naturmiljön, 2) ifrågasättande av projektets lönsamhet och bärighet, 3) 
utökat fritidsboende ej önskvärt samt 4) ifrågasättande av skälen till 
kommunens agerande. 

Att Bokö har en känslig natur som hotas om fritidsverksarnheten 
ökar på ön, hävdas av många. Flera personer undrar dessutom om 
stugbyn överhuvudtaget kommer att bära sig ekonomiskt. Ett av de 
uttalade syftena med projektet är ju, som tidigare nämnts, att skapa 
sysselsättning för den bofasta befolkningen. Den tredje kategorin 
argwnent består av mindre konkreta uttalanden som "det passar inte med 
en stugby här" och "det är redan för mycket stugor på Bokö". Det är 
svårt att avgöra vad som egentligen ligger bakom dessa påståenden. En 

83 Norrköpings Tidningar 1990-06-07; Valdemarsviks kommun: Detaljplan för 
Bokö 1:8 del av, Gryt, antagen av kommunfullmäktige 1992-06-30; Intervju: 
Bo Pettersson, planchef, Valdemarsviks kommun 1994-02-09. 
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tänkbar tolkning är att vissa bofasta och fritidsboende inte vill ha flera 
sommarstugor och fritidsboende i närheten av sina egna hus, dels för att 
de vill att tomten ska angränsa mot orörd natur, dels för att de ostörda 
ska kunna röra sig fritt i o_mgivningarna såsom de hittills kunnat göra. 

En del kritik riktas mera mot Valdemarsviks kommun än mot själva 
stugbyn. Kommunen anklagas bland annat för att ha förvandlat stug
projektet till en politisk prestigefråga: 

"Har blivit ett politiskt beslut för att visa att kommunen 'stöder' privata 
initiativ" (fritidsboende). 

En av de uttalade konflikterna på Bokö tycks således stå mellan 
kommunen och de personer som påstår att stugbyn snarare är ett resultat 
av politiskt prestigetänkande från kommunens sida, än en genomtänkt, 
välplanerad strategi för en levande skärgård. 

Valdemarsviks kommuns ambitioner att förvandla Fyrudden från 
fritidshusområde till permanentbostadsområde upplevs som positivt av de 
flesta bofasta. En viss irritation finns dock över kommunens krav på 
anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Flera bofasta föreslår istället 
andra lösningar, som de anser är minst lika bra eller bättre. Flera 
förespråkar till exempel den så kallade "Tanumsmodellen"84. 

Liksom i Sanden ses ett utökat permanentboende framför allt som 
nödvändigt för att på sikt behålla och utveckla den service som finns. 
Även kritiska röster förekommer dock bland de åretruntboende. Vissa 
personer anser att det är färdigbyggt på Fyrudden och att det finns 
lämpligare områden för utbyggnad av permanentboendet i närheten av 
Gryts kyrkby, det vill säga några kilometer från Fyrudden. Andra gör 
bedömningen att arbetsmarknaden är för svag i närområdet och inom 
rimligt pendlingsavstånd och att det därför inte går att få människor att 
flytta permanent till Fyrudden i någon större omfattning. Planerna är helt 
enkelt orealistiska, menar man, och ansluter sig därmed till de liknande 
tankegångarna i Sanden och Sankt Anna kyrkby. De allra flesta bofasta 
är, som nämnts, dock positiva till den föreslagna förändringen. 

84 I korthet innebär Tanurnsmodellen införande av moderna torrtoaletter i 
kombination med enkla avlopp för dusch- och tvättvatten, under villkor att 
endast "miljöanpassade" tvätt- och diskmedel används. Restprodukten från 
tontoaletterna ska kunna användas som trädgårdsgödning.5medel. Målet för 
Tanums kommun är att inga nya wc ska installeras från år 2000. Se till exempel 
Dagens Nyheter 1993-07-06. 
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De fritids00ende är mera splittrade i sina åsikter. Relativt många 
säger sig vara för eller acceptera kommunens planer medan en majoritet 
(57%) uttryckligen är negativt ställda Dels vänder man sig mot 
kommunens, -som man uppfattar det, tvångs bestämmelser om anslutning 
till kommunalt vatten och avlopp, dels vill man behålla Fyrudden som 
fritidshusområde eftersom det är som sådant det uppfattas som attraktivt, 
inte som "förort till Valdemarsvik". En del fritids00ende ifrågasätter 
också behovet av och intresset för permanent00ende på Fyrudden. De 
som inte uttryckligen är negativa anser att planerna är acceptabla, under 
villkor att fritidshusägarna själva far bestämma i vilken mån de vill 
bygga om sina hus och ansluta sig till det kommllllala vattenlednings
nätet. En del personer kan uppenbarligen tänka sig att bygga om sina 
fritidshus och bosätta sig i Fyrudden permanent, till exempel i samband 
med pensionering. 

Huvudkonflikten i Fyrudden tycks således stå mellan kommllllen 
som vill förvandla orten till ett åretruntbefolkat samhälle och en majoritet 
av de fritids00ende som önskar bevara den i nuvarande form, det vill 
säga i första hand som fritidshusområde. 

6.8 Aktörer, intressen och konfliktmömter 

Som vi sett ovan uppträder i det östgötska kustlandskapet aktörer och 
intressen med skilda synsätt och uppfattningar om dess nyttjande. De 
åretrunt00ende och fritids00ende, vilka är knutna direkt till kust
landskapet genom 00ende och verksamheter, uppvisar ofta liknande 
ställningstaganden i kustrelevanta frågor. Bakom dessa står dock vanligen 
olika motiv och synsätt på kustlandskapet, vilka i sin tur är beroende av 
de relationer människorna i de båda 00endegruppema har till det. I vissa 
frågor intar bofasta och fritids00ende även olika ställningstaganden 
varigenom skillnaden i grundläggande synsätt ytterligare tydliggörs. 

Mera övergripande aktörsroller har kommunerna och länsstyrelsen. 
Även dessa intar liknande förhål lningsätt i vissa frågor men har olika 
uppfattning i andra. Som nämnts gäller det sistnämnda huvudsakligen tre 
viktiga företeelser, nämligen naturresurslagens riksintressen, Naturvårds
verkets national parksförslag och strandskyddets tillämpning i skärgården. 

Ytterligare en intressegrupp i kustlandskapet utgörs av tillfälliga 
besökare. Denna grupp är sammansatt av svenska och utländska 
båtturister, campingturister, badbesökande från närliggande tätorter med 
flera. Heterogeniteten gör det svårt att renodla gruppens intressen i 
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konkret mening och i denna studie framskymtar de endast indirekt, i 
samband med analyserna av andra aktörers och intressens synsätt på 
turism och friluftsliv. Som visats fokuseras en del av intresset mot 
utländska turisters påstådda okunskap om hur man uppträder i 
kustlandskapet. 

Åretruntboende 

t 
Åretruntboende 

Länsstyrelse 

Kommun 

Turister, idkare 
av rörligt fri
luftsliv, m fl. 

Fritids boende 

t 
Fritids boende 

Figur 33. Skiss över aktörer och intressegrupper i kustlandskapet. 

Som framgår av de beskrivna exemplen från Sanden, Sankt Anna kyrkby, 
Fymdden och Bokö kan dessa aktörer och intressen vara lierade i vissa 
frågor men konfliktparter i andra. Dessutom är det uppenbarligen inte 
ovanligt att skilda uppfattningar och konflikter förekommer inom en och 
samma intressegrupp. Konfliktmönstren kan vara mer eller mindre 
komplexa i enskilda fall, vilket bland annat stugbyn på Bokö är ett 
belysande exempel på. För det ursprungliga förslaget lierade sig 
kommunen med en enskild, bofast markägare mot övriga permanent
boende och fritidsboende på ön samt länsstyrelsen. I förhållande till 
kompromissförslaget stod sedan den permanentboende markägaren, 
kommunen och länsstyrelsen på ena sidan och åretruntboende och fritids
boende på den andra. 
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URSPRUNGLIGT FÖRSLAG 
r-------1 stugby med 30 uthymingsstugor samt 4 fritidshus 

på en yta av 12 hektar 

FÖR 
en bofast markägare 
kommunen 

EMOT 
övriga bofasta 
fritidsboende 
länsstyrelsen 

KOMPROMISSFÖRSLAG 
--------1 stugby med 9 uthymingsstugor 1-----

på en yta av 2 hektar 

FÖR 
en bofast markägare 
kommunen 
länsstyrelsen 

EMOT 
övriga bofasta 
fri tidsboende 

Figur 34. Allianser och konfliktparter i det östgötska kustlandskapet, exemplet 
stugbyn påBokö. Källa: Norrköpings Tidningar 1990-06-07; Valdemarsviks kommun: 
Detaljplan för Bokö 1:8 del av, Gryt, antagen av kommunfullmäktige 1992-06-30; 
Intervju: Bo Pettersson, planchef i Valdemarsviks kommun 1994-02-09. 

För :framtiden tycks aktörer och intressen i det östgötska kustlandskapet 
formera sig kring tre övergripande målsättningar. Kommunerna vill värna 
åretruntboendet och det lokala näringslivet så att antalet bofasta 
åtminstone inte ska minska på sikt. De bofasta har naturligtvis samma 
grundläggande intressen men är inte alltid överens med kommunerna om 
metoderna. Länsstyrelsens uppgift är bland annat att hävda riksintressena, 
vilket i det östgötska kustlandskapet till stor del innebär bevakande av 
och stöd för dels naturvårdsintressen, dels turismens och det rörliga 
:friluftslivets intressen85

• De fritidsboende, för vilka kustlandskapets 
attraktivitet främst betingas av dess fritidsvärden, vill säkerställa möjlig
heterna till fortsatt fritidsboende genom att verka för så små förändringar 
som möjligt. 

85 SFS 1987:12, 3 kap. 1-2 §§. 
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7. Nationell natmvånlspolicy i lokal 
kontext 

"Tillgången till orörd natur är en del av vår 
välfärd. Dagens samhälle och i ännu högre 
grad morgondagens behöver nationalparker där 
samspelet i naturen f'ar fortgå i frihet utan att 
hotas av människans ekonomiska intressen"2. 

Naturvårdsverket 

I det förra kapitlet visades bland annat att bofasta och fritidsboende i det 
östgötska kustlandskapet generellt sett har skilda uppfattningar om 
Naturvårdsverkets förslag till en nationalpark i Sankt Anna yttre skärgård. 
Som kapitlets inledande citat från en av Naturvårdsverkets informations
broschyrer om landets nationalparker antyder, måste förslaget betraktas 
som framsprunget ur urbant baserade intressen. De fritidsboende som till 
vardags är hemmahörande i urbana miljöer delar därför Naturvårdsverkets 
uppfattning i betydligt högre grad än den rurala lokalbefolkningen. Men 
nationalparksförslaget är även ett uttryck för nationella intressen som i 
detta kapitel ställs mot lokala intressen i det berörda området i syfte att 
tydliggöra diskrepansen i synsätt på kustlandskapet mellan dessa 
intressen. 

7.1 Nationellt kontra lokalt symätt 

Det svenska kustlandskapet rymmer avsevärda områden med höga natur
och kulturvärden, vilket bland annat manifesteras genom naturresurs
lagens utpekande av "områden av riksintresse för naturvård och frilufts
liv". Grovt räknat omfattas nästan 80 procent av den svenska kusten av 
denna klassificering. Utifrån ett nationellt perspektiv framstår det som 

1 Delar av detta kapitel har tidigare publicerats i Björn Segrell 1994. 
2 Naturvårdsverket 1988. Sveriges nationalparker, informationsfolder. 
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önskvärt att skydda dessa områden mot olika former av exploatering. 
Generella naturvårdsbestämmelser tillämpas som en del i denna ambition 
men också specialriktade, områdesbestämda skyddsåtgärder i form av 
naturreservat, nationalpark~r etcetera Den sistnämnda typen av åtgärder 
framstår som särskilt angelägna för naturvårdsansvariga myndigheter 
eftersom det i dagsläget endast är omkring 25 procent av arealen inom 
"riksobjekten", det vill säga avgränsade områden av riksintresse, för 
naturvård och 21 procent av arealen inom riksobjekten för friluftsliv som 
är skyddad som nationalpark, naturreservat eller naturvårdsområde totalt 
sett i landet3• 

Det är dock inte alltid som centralt initierade naturskyddsåtgärder 
uppfattas positivt på det lokala planet, i det område där skyddet konkret. 
ska gälla. Detta har sin grund i att de nationella och lokala intressena 
företräder olika synsätt på landskapet. Motiven för naturskydd i det 
nationella perspektivet består främst i en strävan att tillfredsställa 
"Människans och samhällets behov" av att f'å uppleva natur4

• Det kan 
handla om estetiska upplevelser eller möjligheter till olika former av 
friluftsliv. För naturvårdsmyndigheterna framstår det som önskvärt att 
skydda enskilda arter liksom hela biotoper samt värna om biologisk 
mångfald, inte främst "för naturens egen skull", utan för att ge människor 
möjligheter till naturupplevelser. De ovannämnda special.riktade 
naturskyddsinstrumenten tillmäts därvidlag stor betydelse. 

Dessa kan också användas för att bevara starkt kulturpräglade 
områden. Oftast handlar det om äldre odlingslandskap, med till exempel 
beteshagar och lövängar, som är på väg att försvinna. I sådana fall nyttjas 
naturvårdsbestämmelserna för att bevara delar av kulturarvet. 
Naturskyddsinstrumenten kan även användas för att säkerställa områden 
för vetenskaplig forskning och för att ge Sverige internationell prestige 
inom milj öområdet5. 

Vi kan således konstatera att de nationella önskemålen och 
skyddsambitionerna främst handlar om att tillgodose ett "upplevelse
behov", inte att skapa möjligheter till uthålligt resursutnyttjande. 

I lokalt perspektiv kan emellertid centrala naturskyddsåtgärder 
uppfattas som störande för lokalt näringsliv och traditionellt utnyttjande 
av lokala resurser. Det kan röra sig om inskränkningar i enskilda 
markägares möjligheter till exempelvis skogsavverkning, jakt eller 
uppförande av byggnader. För en bofast yrkesfiskare i ett attraktivt 

3 Natw-vårdsverket 1991(a), s. 12. 
4 Natw-vårdsverket 1991(a), s. 6. 
5 Natw-vårdsverket 1991(a), s. 7. Se även Lars Emmelin 1993. 
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skärgårdsområde, som främst betraktar "sitt" landskap som ett 
produktionsområde varur han har sin försörjning, framstår exempelvis ett 
naturreservat i området, med tillhörande restriktioner, som mindre 
önskvärt. Särskilt som den allmänhet, vars naturupplevelsebehov ska 
tillfredsställas med reservatet, nyttjar området kanske högst ett par 
månader om året. Detta behöver dock inte innebära att den 
åretruntboende fiskaren/markägaren generellt motsätter sig tanken att 
orörda och attraktiva naturområden bör och ska skyddas. Som visats i 
kapitel 6 är naturskydd i generell mening också något som skattas mycket 
högt av de flesta bofasta Frågan gäller snarare på vilket sätt ett område 
skyddas bäst och vem som ska ha ansvaret. 

I det lokala perspektivet framstår en centraliserad kontroll över 
lokala skyddsvärda områden som en oönskad "fjärrstyrning", vilken ofta 
är dåligt initierad och därför kan leda till en felaktig hantering av 
områdenas skydd. Fjärrstyrningen blir av nödvändighet generaliserad, då 
ansvariga, centralt placerade tjänstemän saknar detaljkunskaper om det 
lokala områdets karaktär. Istället bör de som hittills skyddat området, 
lokalbefolkningen och de enskilda fastighetsägarna nämligen, sköta 
naturskyddet även i fortsättningen. Det är de som bor och dagligen verkar 
i landskapet som vet hur det bäst ska nyttjas och skyddas, menar man6

• 

7.2 ''Ett noga genomtänkt national~system 
vilket svenska folket saknat hittills'' -
Natmvånlsverlrets föislag 

I slutet av 1980-talet utarbetades inom Naturvårdsverket en långsiktig 
plan för nya och ändrade nationalparker i Sverige. Syftet var att ange de 
områden som bör ingå i ett svenskt, landsomfattande national parksnät, för 
att ge landet och dess befolkning "Ett noga genomtänkt nationalparks
system /vilket/ svenska folket saknat hittills'17

• Planen betraktades av 
Naturvårdsverket som en "renodlad sektorutredning" och därför föregicks 
den inte av några egentliga samråd eller diskussioner med markägare, 
lokalbefolkning, intresseorganisationer eller andra myndigheter, varken 
på nationell, regional eller lokal nivå. Istället grundades urvalet av 

6 Intervju: Sven Nilsson, yrkesfiskare och ordförande i ÖStergötlands kustfiskare
förbund, Kallsö, Sankt Anna skärgård 1993-05-25; Karl Lennart och Kerstin 
Leandersson, fd lantbrukare, Sanden 1993-08-11. 

7 Miljöaktuellt 1989, nr 5. 
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områden på bedömningar av naturförhållanden och naturvärden samt på 
Naturvårdsverkets egna kriterier för nationalparker. Markägare
förhållanden eller de politiska och ekonomiska möjligheterna att för
verkl~ga nationalparkerna påverkade inte urvalet8

• 

Andå hoppades Naturvårdsverkets dåvarande generaldirektör Valfrid 
Paulsson "på ett snabbt förverkligande av vår nationalparksplan", även 
om han samtidigt förutspådde omfattande diskussioner med länsstyrelser, 
kommuner, ideella organisationer och enskilda markägare vid 
implementeringen av parkerna. Paulsson var också medveten om att 
verkets planer skulle generera ett starkt motstånd på vissa håll: 

"I vissa delar av vårt land väcker ordet nationalpark aggressioner"9. 

Faktaunderlaget för urvalet kom framför allt från Naturvårdsverkets egna 
inventeringar av olika naturtyper samt länsstyrelsernas naturvårdsplaner 
och underlag för naturresurslagens områden av riksintresse för naturvård 
och frilu:ftsliv10

• Naturvårdsverkets kriterier för nationalparker, som delvis 
är en anpassning till internationella förhållanden, innebär för nya 
nationalparkers del bland annat att de ska bestå av områden som 
"innehåller representativa eller unika svenska landskapstyper". Detta 
framstår ju som tämligen vittomfattande, men de ska också "i sina 
grunddrag utgöras av naturlandskap eller nära-naturliga landskap", det vill 
säga att antropogen påverkan på områdena måste vara obefintlig eller 
ringa. Spår av äldre, försvinnande kulturpåverkan kan dock inrymmas 
liksom marginellt lantbruk med till exempel extensivt bete som inte 
förändrar den naturliga vegetationen i någon större utsträckning. 
Dessutom ska områdena innehålla" storslagna" eller "särpräglade" miljöer 
som också har höga vetenskapliga naturvärden11

• 

I övrigt anges vissa geografiska kriterier. Ett lämpligt områdes yta 
ska normalt vara minst 1 000 hektar12 och de ska väljas ut inom hela 
landet. I nyinrättade nationalparker ska rörligt friluftliv och vetenskaplig 
forskning kunna samsas, i vissa fall genom zonindelning av områdena 13. 

8 Naturvårdsverket 1989, s. 9, 22. 
9 Naturvårdsverket 1989, s. 7. 
10 Se bland annat Naturvårdsverket 1991(b). 
11 För en diskussion om naturvårdsmyndighetemas benägenhet att betrakta dylika 

miljöer och värden som inneboende kvaliteter i ett område, se Emmelin 1993. 
12 För fjällområden gäller i sammanhanget en yta på minst 25 000 hektar. 
13 Naturvårdsverket 1989, s. 21. 
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Naturvårdsverkets ''Nationalparksplan för Sverige" omfattar 20 nya 
nationalparker runt om i landet. Dessutom föreslås fyra befintliga 
nationalparker bli ombildade samt fyra bli upphävda. 13 av de nuvarande 
parkerna ska kvarstå oförändrade. Enligt planen ska Sverige sålunda ha 
37 nationalparker i framtiden. På flera håll i planen talas om skärgårdar 
och deras betydelse, både ur nationellt och internationellt perspektiv. 
Bland de nationalparker som finns idag är skärgårdslandskap svagt 
representerade, menar man på verket14

• Skärgårdarna anses generellt ha 
mycket höga natur- och friluftsvärden, vilket medförde att man under 
arbetet med nationalparksplanen såg det som en mycket viktig uppgift att 
identifiera ett antal tänkta nationalparksområden i skärgårdslandskapen. 
Man undersökte framför allt ytterskärgårdar eftersom dessa anses ha de 
högsta biologiska värdena samt de högsta värdena för friluftslivet. De är 
också i regel mindre exploaterade för sommarstugebebyggelse15

• 

När det gäller naturskyddade områden totalt, det vill säga 
nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden, naturminnen och 
djurskyddsområden, är emellertid landskapstypema kust och skärgårdar 
relativt väl representerade redan idag. Dessutom bidrar naturresurslagens 
särskildahushållningsbestämmelser, naturvårdslagens strandskyddsregler 
med flera bestämmelser till att skydda attraktiva kust- och 
skärgårdsområden från olika former av fysisk exploatering. För 
Naturvårdsverket tillhör därför inte kust och skärgårdar de landskapstyper 
som har högst prioritet i det pågående säkerställandearbetet16

• 

De skärgårdsområden som föreslås bli nya nationalparker17 ska 
komplettera redan befintliga skyddade skärgårdar och kustområden, är 
tanken18

• Eftersom skärgårdar generellt inte anses höra till de högst 
prioriterade landskapstyperna, måste man ställa sig frågan varför närmare 
en tredjedel av de föreslagna nya nationalparkerna är lokaliserade till just 
skärgårdsområden. 

Mycket tyder på att bilden av Sverige som en ledande nation inom 
naturvård spelar en avgörande roll i detta sammanhang. Inom Naturvårds
verket vill man att Sverige mera aktivt ska använda sig av nationalparks
instrumentet för att skydda naturområden och inte bara skapa till exempel 
naturreservat, även om det konkreta skyddet för ett berört område i 

14 Naturvårdsverket 1989, s. 22; Miljöaktuellt 1989, nr 5. 
15 Naturvårdsverket 1989, s. 85. 
16 Naturvårdsverket 199l(a), s. 40. 
17 Dessa områden är Kosterarkipelagen, Fjällbacka, Sankt Anna, Bullerö-Bytta, 

Haparanda skärgård och Djurö. 
18 Naturvårdsverket 1991(a), s. 41. 
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princip blir detsamma Nationalparksstatus spelar stor roll internationellt, 
menar man. Ett exempel på detta är att Europas största naturreservat, 
Vindelfjällen i norra Sverige med en areal på 550 000 hektar, knappast 
är känt utanför vårt lands gr:änser. Hade området istället varit nationalpark 
hade det säkerligen varit välkänt utomlands som en av Europas största 
nationalparker19

• 

En önskan från Naturvårdsverkets sida att stärka Sveriges prestige 
internationellt framträder också tydligt i nationalparksplanen. För att visa 
Sveriges eftersatthet på nationalparksområdet jämförs Sverige med Norge 
och Finland, vilket visar att grannländerna både har fler nationalparker 
och större total parkareal än Sverige, när det gäller nationalparker som 
motsvarar internationella kriterier. Vid en jämförelse som visar 
nationalparkernas procentuella andel av respektive lands totala yta 
framträder skillnaderna, till Sveriges nackdel, ännu tydligare: Sverige I 
procent, Finland 1,9 procent och Norge 2,9 procent2°. De svenska och 
finska skärgårdarna framförs i planen som unika i europeiskt perspektiv. 
Därför har de "tillmätts ett särskilt intresse" och landskapstypen har valts 
ut "med beaktande av internationella / .. ./ aspekter"21

• De sex utvalda 
skärgårdslandskapen tillhör således i hög grad Naturvårdsverkets strategi 
för att öka Sveriges naturvårdsprestige internationellt. 

7.3 Skärgånlsonnådet 

Ett av dessa utvalda skärgårdsområden utgör, som tidigare nämnts, en 
central del av Sankt Anna yttre skärgård i Söderköpings kommun. Det 
tänkta national parksområdet omfattar omkring 10 000 hektar varav cirka 
400 hektar är land. Området betraktas av Naturvårdsverket som en god 
representant för ostkustens urbergsskärgårdar med sprickdalskaraktär. 
Landskapet domineras av ett stort antal mindre öar, kobbar och skär 
medan större öar är relativt få Skärgården är väl sammanhållen. Området 
anses ha höga värden knutna till växt- och djurlivet och är delvis mycket 
attraktivt för båtburet friluftsliv. Ett antal delområden är idag skyddade 
som naturreservat och f'agelskyddsområden. Merparten av området ägs av 
enskilda som är bosatta i Sankt Anna skärgård. Naturvårdsverket äger i 

19 Intexvju: Rolf Löfgren, projektledare och författare till nationalparksplanen, 
Natutvårdsverket 1993-11-02. 

20 Natutvårdsverket 1989, s. 12. 
21 Natutvårdsverket 1989, s. 22, 85. 
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dagsläget omkring 25-30 procent av det tilltänkta parkområdet, vilket är 
ett resultat av uppköp av främst kommllllalt ägda områden. Småskaligt, 
lokalanknutet fiske samt jakt bedrivs i området. I huvudsak är det valda 
området obebyggt22

• 

Förc1lagcn grllll för S:t Anna natiooalparl< 

Figur 35. Karta över Söderköpings kommun med det planerade nationalparksområdet 
markerat. 

7.4 National~foislaget i lokal kontext 

Bland den direkt berörda lokalbefolkningen finns emellertid en stor oro 
och opposition mot nationalparksförslaget. Framför allt är man orolig att 
en nationalpark ska medföra inskränkningar i traditionella jakt- och 
fiskerättigheter. Inrättandet av en nationalpark i Sankt Anna kräver bland 
annat att staten, genom Naturvårdsverket, köper området av de enskilda 
fastighetsägarna. De forna ägarna ska sedan fa arrendekontrakt som ger 
ett starkt besittning.5skydd. Meningen är att bofasta skärgårdsbor ska få 
fortsätta att bedriva sina näringar, så som de hittills gjort, i national parks
området. Som en parallell till detta arrangemang framför Naturvårds-

22 Naturvårdsverket 1989, s. 88-90; Charlotte Norrman 1994; Intervju: Rolf 
Löfgren, Naturvårdsverket 1993-11-02. 
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verket samernas rätt till viss jakt i de nordliga parkerna23
• För de 

nuvarande fastighetsägarna skulle det således inte innebära några 
egentliga inskränkningar i möjligheterna att bedriva traditionella näringar. 

Från lokalt håll vänd~r man sig dock mot denna lösning eftersom 
man anser att frågan om nyttjanderätten inte enbart gäller den nuvarande 
skärgårdsbrukargenerationen. Flera av fastigheterna i det tilltänkta 
nationalparksområdet har tillhört samma släkter i generationer och detta 
arv vill man föra över till kommande generationer. Det finns dock inga 
garantier för att arrendekontrakten förs över på de nuvarande brukarnas 
barn, menar man. Dessa emotionella och traditionsbundna argument väger 
tungt på den lokala nivån, desto hellre som medelåldern bland dagens 
ägare är relativt hög24

• 

Ett annat tungt argument från lokalt håll mot en nationalpark 
anknyter till områdets behov av skydd ur naturvårdssynpunkt. Bland 
lokalbefolkningen är enigheten stor om att Sankt Anna skärgård har 
mycket höga natur- och kulturvärden och därför bör skyddas mot olika 
former av exploatering. När det gäller formerna för skyddet och vem eller 
vilka som ska ha ansvaret företräder emellertid de bofasta en helt annan 
uppfattning än det statliga Naturvårdsverket i Stockholm. 

Lokalt hävdas att en nationalpark är obehövlig eftersom det aktuella 
området redan idag är starkt skyddat genom naturreservat, strandskydds
bestämmelser och fagelskyddsområden samt som utpekat riksintresse på 
grund av dess natur- och kulturvärden25

. 

Man vänder sig starkt mot den fjärrstyrning av naturskyddet som en 
nationalpark skulle innebära. Området har hittills skyddats av de bofasta 
skärgårdsborna. Detta lokala skydd har bland annat tagit sig uttryck i att 
området är fritt från fritidshus, vilket i sin tur lett till att Naturvårdsverket 
överhuvud taget intresserat sig för området, anser man lokalt26

. Det 
sistnämnda understryks av det faktum att Naturvårdsverket under 
förarbetet till nationalparksplanen också undersökte andra alternativ, 

23 Intervju: Rolf Löfgren, Naturvårdsverket 1993-11-02. 
24 Intervju: Sven Nilsson, Kallsö 1993-05-25, Bengt Almkvist, korrununalråd i 

Söderköpings kommun samt ordförande i ÖStergötlands skärgårdsförening 1993-
10-29. 

25 Angående förekomsten av naturreservat, fågelskyddsområden och sälskydds
områden, se Naturvårdsverket 1992, s. 106-114 samt Sjöfartsverket 1994, s. 48-
52. 

26 Intervju: Sven Nilsson, Kallsö 1993-05-25, Bengt Almkvist, kommunalråd i 
Söderköpings kommun 1993-10-29; Norrman 1994. 
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bland annat Misterhults skärgård i Kalmar län, men fann att området var 
bebyggt i alltför stor omfattning27

. 

Figur 36. Sankt Anna nationalpark, i fjärr- och närperspektiv. 

Strävan att skydda den lokala miljön grundar sig i ett upplevt historiskt 
ansvar för de ägor som ärvts i generationer. Lokalt menar man också att 
de som lever och verkar i området har bäst kunskaper om hur det bör 
nyttjas och skyddas. Dels far man "redan som barn lära sig vad som är 
rätt och fel i naturen" och området har hittills skyddats av de bofasta och 
bör även i fortsättningen vårdas av "de som har känsla för bygden som 
bara en infödd kan ha". Att centralisera kontrollen över områdets 
naturvård till tjänstemän på Naturvårdsverket i Stockholm framstår därför 
i det lokala perspektivet som felaktigt och närmast som ett övergrepp28

. 

Ett annat "naturvårdsskäl" till att man lokalt säger nej till en 
nationalpark är farhågan att en sådan skulle kwma medföra ökat slitage 

27 Intervju: Rolf Löfgren, Naturvårdsverket 1993-11-02. 
28 Intervju: Sven Nilsson, Kallsö 1993-05-25; Norrman 1994. 
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och exploatering, både i och utanför nationalparksområdet. Genom 
nationalparksstatusen skulle området bli mera känt både i Sverige och 
utomlands29, vilket i sin tur skulle locka till sig många fler besökare än 
idag. En exploatering i form av ökat friluftsliv och naturturism skulle 
således kunna bli följden. Om hårda restriktioner sattes upp för de 
besökande i nationalparken skulle dessa istället vända sig till närliggande 
delar av Sankt Anna skärgård utanför parken, där trycket alltså skulle 
öka, resonerar man. Detta skulle till exempel påverka f'agellivet negativt, 
öka nedskräpningen etcetera30

. 

Istället för att inrätta en nationalpark i Sankt Anna skärgård bör 
staten skapa förutsättningar för de åretruntboende att bo kvar och kunna 
försörja sig, menar lokalbefolkningen. Genom att på så sätt bibehålla en 
levande skärgårdsbygd bidrar staten indirekt till att området skyddas på 
bästa sätt och bevaras för framtiden. De människor som lever och verkar 
i skärgården och som har en stark känsla för och kunskaper om sitt 
landskap, är de bästa naturvårdarna Myndigheterna bör således se till att 
dessa människor har möjlighet att bo kvar, inte bara för deras skull utan 
också för naturens skull, lyder den lokala sentensen. 

7.5 Olika synsätt iB kmtlandskapet 

Det är uppenbart att Naturvårdsverket och lokalbefolkningen i Sankt 
Anna skärgård har samma mål: att skydda ytterskärgården och bevara 
området för framtiden. Skälen till att skydda området, liksom upp
fattningarna om vilka medel och metoder som ska användas för att nå 
målet, skiljer sig dock kraftigt åt. För Naturvårdsverket gäller att 
tillgodose allmänhetens, "hela svenska folkets", behov av att ra uppleva 
orörd skärgårdsnatur och idka båtburet friluftliv samt att möjliggöra 
miljöforskning, liksom att internationellt kunna uppvisa en naturtyp som 
saknar motsvarighet i övriga Europa. Det bästa och mest effektiva sättet 
att nå dessa mål, enligt verkets uppfattning, är att inrätta en nationalpark; 
att använda det starkaste naturskyddsinstrumentet l~tiftningen erbjuder. 

För den bofasta skärgårdsbrukarbefolkningen handlar det om att 
skydda ett område som utgör en del av det landskap man lever och 
verkar i till vardags, alltså både ett natur- och kulturlandskap. Detta sker 

29 Som tidigare nämnts är nationell och internationell uppmärksamhet uppenbar
ligen ett av Naturvårdsverkets syften med nationalparken. 

30 Intervju: Ulf Leandersson, lantbrukare, Gränsö 1993-08-11 ; Nomnan 1994. 

260 



Nationell natwvårdspolicy i lokal, kontext 

bäst genom att förutsättningar skapas för människorna att bo kvar även 
i framtiden, menar man lokalt. På så sätt bevaras ett sätt att leva, en 
lokalt präglad livsstil, som de bofasta representerar. Till denna livsstil hör 
ett historiskt arv som ska föras vidare och en särskild "medfödd" känsla 
för bygden, som bland annat tar sig uttryck i en vilja att skydda naturen. 
Att skärgårdslandskapet primärt är till för att tillgodose lokal
befolkningens behov och försörjningsmöjligheter, är en grund.förutsättning 
enligt detta synsätt. I kontrast till detta lokala synsätt på kustlandskapet 
och dess nyttjande står ett nationellt, urbant baserat synsätt som 
manifesteras i fjärrstyrning, prioritet åt allmänhetens och samhällets 
behov, säsongsmässigt nyttjande i form av "upplevelser i landskapet" och 
naturskydd för att ge Sverige internationell prestige. I Sankt Anna 
skärgård företräder Naturvårdsverket detta synsätt genom sitt 
national parksförslag. 

Spännvidden mellan de olika synsätten på kustlandskapet förklarar 
varför implementeringen av nationalparken i Sankt Anna skärgård hittills 
rönt så föga :framgång. På Naturvårdsverket räknar man med att ett 
förverkligande ligger långt in i framtiden. Troligen kommer Sankt Anna 
nationalpark att vara en av de sista som genomförs enligt nationalparks
planen. Den nuvarande ambitionen för planens totala genomförande är en 
park per år31

, vilket betyder att ett förverkligande i Sankt Anna yttre 
skärgård skulle ske omkring år 2010. Detta dock under förutsättning att 
Naturvårdsverket till dess förvärvat all mark i det aktuella området. 

31 Intervju: Rolf Löfgren, Naturvårdsverket 1993-11-02. 
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8. Den attraktiva kusten - några 
avslutande synpunkter 

I inledningskapitlet relaterades studiens frågeställningar till nationell, 
regional och lokal nivå. Samtidigt kopplades de till dikotomierna urbant
ruralt och bevarande-exploatering. I detta avslutande kapitel ska dessa 
samhällsnivåer, livsmönster och nyttjandeformer kort kommenteras i 
belysning av de sambands- och konfliktmönster som beskrivits i avhand
lingens tidigare avsnitt. 

8.1 Samhällsnivåer, livsmömter och 
nyttjandefonner 

Under 1900-talet har den svenska kusten framstått som alltmer attraktiv 
för skilda intressen. Den stora merparten av Sveriges befolkning i dag är 
tätortsboende och för många människor har icke-urbana kustområden 
blivit betydelsefulla som fritids- och semesterlandskap. Centrala myndig
heter har sett nya värden som samhället borde ra kontroll över och nyttja, 
bland annat i form av områden för allmänhetens rörliga friluftsliv och 
turismen, etableringszoner för miljöstörande industri samt naturområden 
som kan visas upp som "nationella smycken" i internationella miljö
sammanhang. Nya, urbant anknutna synsätt på kustlandskapet och 
uppfattningar om dess nyttjande och utformning har kommit att brytas 
mot lokala, traditionella synsätt och nyttjandeformer. Denna diskrepans 
i synsätt har skapat konflikter på platser där intressetrycket blivit så 
omfattande att konkurrens uppstått om mark- och vattenresurserna. 

Som studiens analyser visar förekommer både enkla och komplexa 
sambands- och konfliktmönster. På nationell nivå formuleras intressen 
oftast utifrån urbana synsätt, vilket exempelvis strandskyddsfrågan tydligt 
visar. Diskussionerna och konflikterna kring strandskyddet har gällt 
företrädesvis olika urbant anknutna intressen, nämligen rörligt friluftsliv 
och fritidsbebyggelse. Strandskyddet ger prioritet åt allmänhetens rörliga 
friluftsliv och underordnar samtidigt en rad andra intressen, inte minst 
fritidsbebyggelse. Samhället har därigenom markerat det rörliga 
friluftslivet som ett allmänt intresse som ska ha företräde framför andra 
nyttjandeintressen i landets strandområden. Redan på 1930-talet 
framställdes den arbetande stadsbefolkningens behov av sol och bad vid 
kuststränderna som ett allmänt intresse som borde ha prioritet fram för 
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andra intressen. Udden riktades främst mot den fritidsbebyggelse som 
snabbt och okontrollerat växte fram i Stockholms skärgård. 

På den riksdagspolitiska arenan har allmänhetens möjligheter till 
rörligt friluftsliv längs stränderna framställts som ett allmänt intresse av 
framför allt socialdemokraterna, som också i regeringsställning drivit 
igenom strandskyddsreformerna från och med 1950-talets början. 
Oppositionen har främst kommit från högern/moderaterna, som istället 
omhuldat den enskilda äganderätten. Strandskyddet har av kritikerna 
betraktats som ett intrång i de enskilda markägarnas dispositions
möj ligheter över sina ägor. Under senare år har dock parterna närmat sig 
varandra. Moderaterna har motvilligt accepterat strandskyddet och 
socialdemokraterna har anammat vissa moderata ståndpunkter. 

Mellan de nationella, regionala och lokala nivåerna förekommer 
motsättningar som avseende strandskyddets tillämpning främst består i en 
mer eller mindre öppen misstänksamhet mot kommunerna och deras sätt 
att hantera strandskyddslagstiftningen. Länsstyrelserna och Naturvårds
verket företräder de nationella intressena och kommunerna de lokala 
intressena. Analyserna visar att misstänksamheten mot kommunerna är 
utbredd, men samtidigt att det inte finns några egentliga belägg för att 
kommunerna generellt skulle vara mindre benägna än länsstyrelserna att 
upprätthålla strandskyddet i enlighet med bestämmelserna i naturvårds
lagen. 

Strandskyddet är inget kommunalt planeringsinstrument som kan 
vägas mot andra intressen och ibland ges högsta prioritet och ibland 
tilldelas underordnad betydelse. Snarare måste strandskyddet betraktas 
som en planeringsförutsättning. Som texten i naturvårdslagen är 
formulerad råder generellt, icke förhandlingsbart byggnadsförbud i landets 
strandområden'. Detta kan varken kommuner eller länsstyrelser kringgå 
utan att bryta mot naturvårdslagen. Dock fmns vissa undantag och 
dispensmöjligheter, när "särskilda skäl" föreligger, vilket är en nödvändig 
konsekvens av en generell förbudslagstiftning. För att undvika 
tolkningstvister om vad som kan betraktas som särskilt skäl har 
Naturvårdsverket utarbetat riktlinjer för detta, vilka måste betraktas som 
bindande för tillämpande myndigheter eftersom verket är högsta 
tillsynsinstans för strandskyddets tillämpning och överklagar sådana 
dispenser som inte anses vara i linje med riktlinjerna. 

Den ökande urbana "fjärrstyrningen" av icke-urbana kustområden 
har tagit sig uttryck i dels generell styrning och kontroll genom centrala 
politiska beslut och lagstiftning angående markanvändning, resurs
utnyttjande, bebyggelse, naturvård etcetera, dels konkret påverkan, till 
exempel genom sommarstugebebyggelse och friluftsaktiviteter samt fasta 
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anläggningar för detta På den lokala nivån har inflytandet över lokala 
resurser försvagats i motsvarande grad. Båda typerna av fjärrstyrning har 
sin grund i urbana människors, enskilda individers och gruppers, livsstilar 
och därtill hörande synsätt på landskapet och åsikter om hur det främst 
ska användas. Den förstnämnda typen av påverkan är oftast motiverad 
med att den är nödvändig för att värna allmänna intressen. I vissa 
avseenden kan denna generella påverkan i dag betraktas som en viktigare 
faktor för landskapets långsiktiga utformning än den enskilda 
äganderätten. I till exempel ett strandskyddat område är den enskilda 
markägarens dispositionsmöjligheter över sin mark väsentligen beskuren. 
Byggnader och andra anläggningar som inte omfattas av undantags
bestämmelserna f'ar inte uppföras hur gärna strandmarkägaren än vill. Det 
är därför inte heller särskilt meningsfullt att stycka av tomter för 
fritidshus och försöka sälja dessa, eftersom de inte f'ar bebyggas. Som 
nämnts har dylika konsekvenser för den ensklida äganderätten lett till 
kritiska röster i den rikspolitiska debatten. 

Urban fjärrstyrning av lokala rurala miljöer påvisas i denna studie 
utifrån de lokala exemplen i ÖStergötlands kustlandskap. Till exempel 
visar frågan om vem som bestämmer över mark- och vattenresurserna i 
intervju- och enkätundersökningen att många bofasta anser att inflytandet 
ligger någon annanstans än hos de enskilda markägarna. Oavsett om 
fjärrstyrningen i detta fall är reell eller inte upplevs den ändå som ett 
påtagligt och icke önskvärt fenomen. Denna fråga antyder samtidigt 
spänningen mellan lokala och nationella intressen. 

Ännu tydligare sammanfaller nationellt med urbant och lokalt med 
ruralt angående synsätt i nationalparksfrågan. Naturvårdsverket önskar 
kontrollera det aktuella skärgårdsområdet, inte enbart genom lagar och 
förordningar, utan också genom direkt ägande av samtliga fastigheter. 
Följaktligen har förslaget väckt en stark lokal opinon som hittills 
motverkat fullbordandet av nationalparken. 

I nationellt och urbant perspektiv framstår det föreslagna 
nationalparksområdet som ett i hög grad orört naturområde medan det i 
det lokala och rurala perspektivet är en del av ett produktionslandskap 
varur fiskare och skärgårdsbrukare har sin försörjning, således ett område 
som utgör en del av ett kulturlandskap. Samsynen mellan nationellt och 
urbant tar sig således uttryck i uppfattningen att denna del av 
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kustlandskapet är "natur" och inte "bygd", vilket klart bryter mot de 
bofastas synsätt'. 

Figur 37. Skärgårdsbruk eller sorrunamöje? Bokö i Gryts skärgård, juni 1994. 
Foto: Författaren. 

På den lokala nivån är allians- och konfliktmönstren i allmänhet 
komplexa. Som undersökningen i det östgötska kustlandskapet visar kan 
åretruntboende med förankring i den rurala miljön och fritidsboende som 
är hemmahörande i urbana miljöer inta ungefär samma ställningstaganden 
i frågor som rör kustlandskapet. Bakomliggande värderingar och motiv 
är däremot olika och låter sig hänföras till rurala respektive urbana 
synsätt, frammanade av de skilda relationer boendegrupperna har till 
kustlandskapet. De fritidsboende vistas säsongsvis i kustlandskapet medan 
de är permanent bosatta och yrkesverksamma i tätorter som ligger på 
avstånd från det rurala kustlandskapet. De bofasta däremot lever och 

1 Vi kan j ämföra detta med Ulf Björklunds (1983) studie av byn Marum i 
Stockholms skärgård, där han påpekar att de frit idsboende i princip är 
'naturkonsumenter', utan intresse av att nå "någon sorts integrering i eller ens 
kunskap om bygden" (s. 63). 
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verkar i kustlandskapet året om För dem är det är ett vardagslandskap 
och samtidigt hembygd med allt vad det innebär av kulturarv, traditioner 
och emotionella värden. På grund av de liknande ställning.5tagandena i 
olika frågor är det inte alltid självklart att motstående parter går att 
urskilja utifrån boendekategori i konfliktmönstren på den lokala nivån. 
Som de lokala exemplen i Ostergötlands kustlandskap visar är allianser 
mellan de båda boendegrupperna och konflikter inom dessa inte ovanliga 

I vissa frågor är emellertid sambandet mellan synsätt och 
ställningstagande mera direkt, det vill säga att skilda synsätt tydligt 
sammanhänger me4. skilda ställningstaganden, till exempel i 
nationalparksfrågan. Aven om fritidsboende och.Naturvårdsverket å ena 
sidan och de bofasta å den andra är överens om att det tilltänkta 
parkområdet behöver och ska skyddas råder stor oenighet om hur skyddet 
ska iscensättas och vem som ska ha ansvaret, liksom om vilka intressen 
och verksamheter som ska ha prioritet. 

Angående dikotomin bevarande-exploatering är bilden komplex i 
nationalparksfrågan. Naturvårdsverket vill skydda området från olika 
former av exploatering med det starkaste skyddsinstrument som natur
vårdslagen erbjuder. De berörda åretruntboende ser detta dock som ett hot 
mot traditionella näringsf'ang och därigenom mot hela deras livsmönster. 
Således står olika former av bevarande mot varandra, Naturvårdsverkets 
med inriktning på "den orörda naturen" och de bofastas med intriktning 
på den rådande näringslivsstrukturen och landskapsutformningen. 
Dessutom betraktas den centrala myndighetens sätt att bevara området 
med skepsis på den lokala nivån också ur naturvårdssynpunkt. Det kan 
leda till felaktig skötsel av området och ökande exploateringstryck från 
friluftsliv och turism, menar man lokalt. 

Även i strandskyddsfrågan är relationen mellan bevarande och 
exploatering mångfacetterad. Skyddet syftar till att motverka bebyggelse
exploatering och därigenom bevara stränderna för allmänhetens rörliga 
friluftsliv. Men också det rörliga friluftslivet kan uppfattas som en form 
av exploatering. Slitage kan uppstå om trycket blir för stort i begränsade 
områden. Detta uppmärksammades redan på 1930-talet som ett problem, 
då man menade att stads befolkningen kom ut på landsbygden på helgerna 
och skräpade ner och störde lokalbefolkningen. Då gällde konflikten 
således storstadsbefolkningens friluftsliv i den närliggande landsbygden. 
Nwnera handlar det istället om utländska turister som besöker Sverige för 
att under några veckor leva vildmarksliv och uppleva den svenska 
naturen. Det geografiska perspektivet är ett helt annat men problemet 
formuleras påfallande lika i dag som vid mitten av 1930-talet. 
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8.2 Kmten och strandskyddet 

I denna studie betraktas kustlandskapet som ett "typlandskap", vilket 
utmärks av speciella element som både är av konkret karaktär, till 
exempel topografi och bebyggelse, och abstrakt karaktär i form av 
symbolvärden. När vi talar om attraktiv kust är stränder och strandnära 
områden några av de speciella element som i hög grad betingar 
attraktiviteten. Redan i 1930-talets diskussion om det sociala naturskyddet 
låg en av tyngdpunkterna på den arbetande, urbana människans behov av 
och möjligheter till rekreation och avkoppling genom stärkande bad vid 
kuststränderna. Strandskyddslagstiftningen har sitt ideologiska ursprung 
i denna diskussions föreställningar och argument, vilka växte fram och 
började formaliseras till följd av olika urbana intressens konkurrens om 
attraktiva delar av det svenska kustlandskapet. Det var i Stockholms 
skärgård som problemen först uppmärksammades med både snabbt 
växande intresse av rörligt friluftsliv hos stadsbefolkningen och en snabbt 
expanderande fritidsbebyggelse. 

Strandskyddslagstiftningen har därför sedan den infördes 1950 både 
i stor utsträckning varit riktad mot landets kustområden och haft mycket 
stor betydelse för kustlandskapets nyttjande och utformning. Genom 
strandskyddet har regering och riksdag mycket . tydligt prioriterat 
allmänhetens möjligheter till rörligt friluftsliv vid stränder och i 
strandnära områden, vilket i hög grad bestått i sol och bad-aktiviteter vid 
kuststränder. Kusternas betydelse för allmänhetens friluftsliv har i 
mots~arande grad genomsyrat strandskyddslagstiftnings utformning. 

A ven i dag är strandskyddsfrågan i hög grad knuten till landets 
kuster, trots att lagstiftningen gäller generellt, det vill säga i princip alla 
stränder vid havet, insjöar och vattendrag. Naturvårdsverkets och 
regeringens differentieringsförslag, som antogs av riksdagen 1994, visar 
vilken betydelse kustområdena i allmänhet och kuststränderna i synnerhet 
tillmäts när det gäller strandskyddet. Avsevärda delar av norra och 
mellersta Sveriges inland samt sydsvenska höglandet är enligt förslaget 
tänkbara för differentiering, men inte ett enda kustområde. Ändå finns det 
områden vid · kusterna som mycket väl motsvarar Naturvårdsverkets 
kriterier på utpräglad glesbygd, alltså sådana områden där differentiering 
ska kunna ske, förutom det faktum att de just är kustområden. 

Likaså när det gäller delegeringen av rätten att bevilja dispens från 
strandskyddet till kommunerna har kustkommunerna särbehandlats så 
tillvida att länsstyrelserna i hög grad behållit kontrollen över 
kustområdena, till skillnad från inlandsområdena. Kusterna betraktas 
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uppenbarligen av centrala och regionala myndigheter som så viktiga att 
kommunerna inte är betrodda att hantera dispensrätten. 

8.3 Den attraktiva kffiten i framtiden 

För de flesta av oss är kusten i dag attraktiv som fritidslandskap med 
höga rekreations-, fiilufts- och naturvärden. Vi besöker detta landskap 
tillfälligt för att sola och bada eller för att vistas i fritidshuset några 
veckor på sommaren. Samhället har genom strandskyddsbestärnmelserna 
och annan lagstiftning givit prioritet åt allmänhetens rörliga friluftsliv och 
naturskydd. Men kusten är också en levande kulturbygd med bofast 
befolkning och på sina håll en traditionell näringsstruktur med fiske och 
jordbruk som bas. 

Analyserna i det östgötska kustlandskapet tyder på att aktörer och 
intressen formerar sig kring tre övergripande målsättningar för framtiden: 
en fortsatt levande kustbygd, fiitidsboende i dagens omfattning samt 
utökade möjligheter till formella naturvårdsåtgärder, rörligt friluftsliv och 
turism. Kommer dessa att kunna uppfyllas utan att konflikter uppstår, 
som endast kan hanteras genom att prioritet tilldelas vissa intressen 
framför andra? 

ÅRE1RUNT
BOENDE, 

TRADITIONELLA 
NÄRINGAR 

konflikter 
? 

prioritet 

FRITIDS- FRILUFTSLIV, 
BOENDE -------- ------- TURISM, 

NATURVÅRD 

Figur38. Olika aktörers och intressens övergripande målsättningar för framtiden i det 
östgötska kustlandskapet. 
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Att balansera olika intressen mot varandra och samtidigt ta hänsyn till 
skilda parters behov och krav är uppenbarligen en grannlaga och mycket 
svår uppgift. Mer eller mindre komplicerade konflikter har uppstått och 
kommer att uppstå även fortsättningsvis. Myndigheter på olika nivåer 
måste antingen genomdriva sina ideer utan någon större hänsyn till lokal 
opposition i de områden som konkret berörs av olika beslut, eller vara 
mycket lyhörda för lokala uppfattningar och synpunkter. Det är sällan 
som intressena helt sammanfaller eller för alla parter goda kompromisser 
kan uppnås. Därtill är skillnaderna i grundläggande synsätt på 
kustlandskapet för stora Viktiga frågor därvidlag rör vem eller vilka som 
ska tilldelas prioritet när det gäller det attraktiva kustlandskapets 
nyttjande och utformning i framtiden samt var i samhället ansvaret för 
intressevägningen och konflikthanteringen ska ligga. 
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The coastal areas ofSwedenhave, during various parts ofhistory, played 
a significant role in the econornic and social development of the country. 
Settlements spread along the shores where farming, fishing and hunting 
were stimulated by the comparatively easy access to transport. During a 
large part of the industrial era, however, the centre of econornic and 
social activity was gradually established in urban centres. Many of these 
have a coastal location in Sweden, as well as in most countries, but the 
urban-industrial influence towards the coastal areas as such was rather 
lirnited. 

Gradually, <luring this century and especially <luring its latter 
decades, the coastal areas of Sweden have emerged as more and more 
attractive to different interested parties. The greater majority of Sweden' s 
population today are town-dwellers and for many people the non-urban 
coastal areas have gained importance as leisure time and holiday 
landscapes. The central authorities have perceivednewvalues that society 
should gain control over and utilize, amongst other things in the form of 
areas for the public' s outdoor recreational activities and for tourism, 
zones of establishrnent for industries which could disturb the environment 
and tracts of nature to be shown off as "national jewels" in international 
environmental contexts. In many places new, urban-linked outlooks 
regarding the coastal landscape and ideas on its utilizatfon and structure 
have come to infringe upon local, more traditional outlooks and forms of 
utiliz.ation. This discrepancy in outlook has created conflicts in places 
where the pressure from different interested parties has become so 
widespread that competition has arisen regarding land and water 
resources. 

This study aims at analysing how different areas of interest have 
f ocused on the Swedish coastal landscape and its coastal areas <luring the 
20th century, which actors and outlooks that have thereby set the tone, 
as well as how conflicts of interest have arisen and been handled. The 
study can be regarded as an effort to increase knowledge about the causes 
and driving forces behind today' s utiliz.ation, preservation and protection 
of the Swedish coastal landscape. 

The analyses deal with national, regional and local levels as well as 
the relationship between these levels of society. At the same time the 
analyses are linked with the dichotornies urban/rural and level of 
exploitation/conservation. In the study the coastal landscape is regarded 
as a "type landscape" which is characterized by specific elements which 
are both of a tangible nature, for example topography and buildings, and 
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of an abstract character in the form of symbolic values. When we speak 
of the attractive coast then beaches and areas close to beaches are one of 
the specific elements which, to a great degree, determine this 
attractiveness. 

At a national level interests are most frequently formulated from 
urban outlooks which, for example, the question of beach protection 
distinctly shows. The Riparian Lawwas introduced in 1950. Up to 1975 
beach protection meant that the county administrative boards should 
decide that no building was allowed in a maximum 300 metre wide zone 
along certain beaches. Thus, this protection was not general but selective. 
Buildings needed for farming, forestry, fishery, comrnunications and 
military defence should be exempted from the law. 

Conservation of the beaches was aimed at and sumrner house 
expansion considered as the greatest threat to the public' s opportunities 
for meaningful leisure time and recreational activities. At the end of 1961 
the county administrative boards had put a total of over 13 700 
kilometres of beaches under the law, of which 7 000 kilometres were in 
coastal areas. In 1964, the beach protection regulations were included in 
the new Nature Conservation Act, without any significant changes. In 
1974 the section concerning beach protection in the Nature Conservation 
Act was rewritten. Because of the continuing increase of pressure against 
the beaches the social democratic Govemment wanted to tighten up the 
regulations, and once again priority was given to outdoor activities. 
Beach protection therefore became general, which meant that the 
regulations now automatically were in force along all beaches in a 100 
metre wide zone, with an option to expand the zone up to 300 metres. 
However, the county administrative boards could decide to abrogate the 
regulations in certain areas that obviously had no importance for public 
recreational activities. Furthermore, buildings necessary for farming, 
forestry, fishery and reindeer breeding should not be affected by the 
regulations. In addition, it was possible for the county administrative 
boards to grant exemptions for sumrner houses and other buildings, when 
"special circumstances" existed. These beach protection regulations are 
still in force. Lesser modifications have, indeed, been carried out <luring 
the last few years but without the regulations' content being changed in 
any important aspect. 

Beach protection gives priority to the publics' recreational activities 
and at the same time subordinates a number of other interests, not least 
the building of sumrner houses. Society has, thereby, indicated that the 
publics' recreational activities are a general area of interest which will 
ha ve priority ahead of other utiliz.ation interests in the country' s coastal 
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areas. As early as the 1930s the working urban population's need of 
sunshine and bathing opportunities along coastal beaches was put forward 
as an area of public interest which should be given priority over other 
forms of interest. This arrowhead was aimed primarily against the 
building of summer houses which quickly and without control was 
growing rapidly in Stockholm' s archipelago. 

In the national political arena the public' s opportunities for 
recreational activities along beaches have been presented as a public area 
of interest, above all by the Swedish social democratic party (the Socid
demokraterna) who also have, when in power, from the beginning of the 
1950s forced through reforms concerning beach protection. 

Opposition has mainly come from the conservative party (Moderata 
samlingspcotiet) which instead has revered the right of private ownership. 
'This party prefers selective beach protection. lts main argument is that 
the general law is too bureaucratic and not in accordance with real 
conditions, that is, the pressure against the beaches is not uniform but 
varies between different parts of the country. During latter years the 
political parties have, however, come doser to one other. The 
conservatives have reluctantly agreed to accept the basic concepts of the 
Riparian Law and the social democrats have adopted certain conservative 
viewpoints concerning the application of the law. 

Differences arise between the national, regional and local levels 
which, regarding beach protection, primarily consist of a more or less 
open suspiciousness against the municipalities and their way ofhandling 
the practical application of the Riparian Law. In l 9V5 the beach 
protection wa.s not only intensified but it also becarne possible for the 
county administrative boards to decentraliz.e to the municipalities the 
practical application of certain sections of the law. The most important 
point in this context is the right to grant exemption from the beach 
protection. Yet it has been claimed, both openly and implicitly, that the 
municipalities readily regard the beach protection and the possibility of 
exemption as yet another instrument of planning which can be used to 
achieve certain municipal aims, or as an area of interest that can be 
weighed against other interests and sometimes be regarded as weighing 
more heavily and sometimes as weighing more lightly. A distinct 
unwillingness to give the municipalities complete control over the 
application of the beach protection has been conveyed in several public 
proposals and inquiries which have dealt with this question. The county 
administrative boards have als9 expressed scepticism towards the 
municipalities. An exarnple is statements put forward concerning the lack 
of resources and competence in the municipalities, as well as the 
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tendency to give priority to other areas of interest ahead of the beach 
protection. 

Norr-profit organizations aj_th an interest in the protection of nature 
and outdoor recreational activities have been critical to the 
decentralization of the application of the Riparian Law. Above all, the 
Society for the Conservation ofNature has strongly opposed almost all 
proposals that have aimed at increasing the municipalities' influence. The 
society has, amongst other things, equated the delegation of the right of 
exemption to the municipalities aj_th the general weakening and 
undennining of the beach protection. 

The strange thing about this compact suspiciousness towards the 
municipalities is that there really is nothing in their actions, regarding the 
practical application of the beach protection <luring the period of time in 
which the general beach protection has been enforced and the 
decentralization taken place, that indicates that they, in general, should 
be more inclined towards exemptions than the county administrative 
boards or that the municipalities should not have applied the beach 
protection according to the intentions of the Nature Conservation Act. 
Generally speaking, the municipalities have applied the beach protection 
correctly, according to the law and the directions ofthe Swedish National 
Environment Protection Board, <luring the period of time that has been 
studied here. 

The beach protection is not a municipal instrument of planning 
which can be weighed against other interests and sometimes be given the 
highest priority and sometimes have a subordinate significance. Rather, 
it is the case that the beach protection should be regarded as a 
prerequisite for planning. The text in the Nature Conservation Act is 
formulated in such a way that there is a general, non-negotiable ban on 
building in the country' s coastal areas. Neither municipalities nor county 
administrative boards can circumvent this ban aj_thout breaking the laws 
of the Nature Conservation Act. Certain exceptions and exemptions, 

· when "weighty arguments" exist, are however a necessary consequence 
of a general prohibitive legislation. In order to avoid disputes on the 
interpretation of what constitutes "weighty arguments" the Swedish 
National Environment Protection Board has worked out guidelines which 
must be regarded as binding for the authorities who apply the law. The 
Board is the highest supervising authority for the application of the beach 
protection and appeals against such exemptions are not regarded as being 
in line aj_th the guidelines. 

However, from a local point of view, the general beach protection 
can be seen as an obstacle for local interests. More flexible management, 
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in line with local conditions, has been requested and to some extent this 
was responded to in 1994 by the Government. In pronounced sparsely
populated areas in the interior, where beaches are in good supply at the 
same time as -building pressures are small, it has been possible to apply 
the beach protection regulations with differentiation. In practice this 
means opporturllties to attract investors and permanent residents with 
beach-near housing. To what extent such flexible management has visible 
regional development effects and if it is possible without extensive 
exploitation of attractive beach areas, isa question for future studies. 

The increasing pressure, <luring the 20th century, on the country' s 
coasts from urban-based interests has sometimes led to "remote-control" 
of non-urban coastal areas. This has partly taken the form of general 
influence and control through central political decisions and legislation 
regarding land-use, the utilization of resources, building, nature 
preservation etcetera, and partly been a tangible influence, for example 
by the building of surnmerhouses and outdoor recreational activities as 
well as relevant permanent constructions. At the local level influence 
over local resources has been weakened to a corresponding degree. Both 
types of influence have their origin in the urban population' s, private 
individual 's and group's life styles and related outlooks regarding the 
landscape and opinions as to how it primarily should be utilized. The first 
mentioned type of influence is often justified by stating that it is 
necessary in order to safeguard public interests. 

In certain respects this general influence can, today, be regarded as 
a more important factor for the long-term structure of the landscape than 
the right to private ownership. In, for example, a protected beach area the 
private landowner' s right of disposal over his/her land is considerably 
reduced. 

Buildings and other constructions which are not included in the 
regulations on exemptions can not be erected, however much the owner 
of the beach-near land v.~shes this to take place. It is, therefore, not 
especially constructive to parcel out lots for summer houses and try to 
sell them as they can not be built upon! As has been mentioned 
previously, such consequences for the private right of ownership have led 
to critical voices being heard in parliamentary debates. 

Urban remote control oflocal rural environments is illustrated in this 
study by means of a number of local examples from Östergötland's 
coastal landscape. Interviews and questionnaires show that many residents 
feel that influence over the local land and water resources lies elsewhere 
than with the private landowners. Regardless of if the remote control in 
this case is real or not it is still experienced as a tangible and unwanted 
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phenomenon from a rural point-of-view. The Swedish National 
Environment Protection Board' s plans to create a national park in 
östergötland' s coastal landscape must, however, be regarded as a distinct 
and tangible attempt at remote control. The Swedish National 
Environment Protection Board wishes to control an area in the 
archipelago of approximately 10 000 hectares, not entirely by means of 
laws and ordinances but even by direct ownership of all property in the 
area. Consequently the proposal has aroused strong local opinion which 
so far has opposed the establishment of the national park 

The question of the national park isat the same time an illustrative 
example of a conflict between national and local interests. Also the 
national and urban outlooks coincide with each other as do local and 
rural outlooks. From a national and urban perspective the proposed 
national park appears to a great degree as an untouched natural area 
while it from a local and rural perspective is part of a productive 
landscape from which fishermen and farmers gain a living, thus it is an 
area which is part of a cultural landscape. The fusion between national 
and urban outlooks takes the form of the conception that this part of the 
coastal landscape is "Nature" and not "settled land", which clearly 
diverges from the residents' outlook. 

At the local level the patterns of connection and conflict are 
generally complex. The investigation of ÖStergötland' s coastal landscape 
shows that the permanent residents, with their roots in the rural 
environment, and the holiday residents, who belong to urban 
environments, can take approximatel y the same standpoint in a number 
of questions which concem the coastal landscape. The motivations and 
values which lie behind this are, however, different and can be traced 
back to rural or urban outlooks, conjured up by the different relationships 
these groups of residents have to the coastal landscape. The holiday 
residents are seasonal visitors <luring their leisure time, while they reside 
permanently in population centres which are at a distance from the rura1 
coastal landscape. The permanent residents, however, live and work in 
the coastal landscape all year round. For them it is a day-to-day 
landscape and at the same time their home ground with all that entails in 
terms of cultural inheritance, traditions and emotional values. 

Because of similar standpoints indifferent questions it is not always 
obvious that opposing parties can be distinguished from their category of 
residence in patterns of con.flict at a local leve!. Analyses of current 
conflicts in Östergötland' s coastal landscape show that alliances between 
both residential categories and conflicts within them are not unusual. 
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In certain questions, however, the connection between outlook and 
standpoint is more obvious and more direct, in such a manner that 
different outlooks also lead to different standpoints, for example in the 
question of the national park. Even if holiday residents and the Swedish 
National Environment Protection Board on the one hand and the 
pennanent residents on the other hand are agreed upon the fäet that the 
proposed national park requires and must have protection, great disunity 
exists as to how this protection should be carried out and who should 
have the responsibility, as well as which interests and activities should 
be given priority. 

As regards the dichotomy preservation/exploitation, the picture isa 
complex one conceming the question of the national park. The Swedish 
National Environment Protection Board wants to protect the area from 
different forms of exploitation with the strongest instrument of protection 
in existence in the Nature Conservation Act. However, the affected 
pennanent residents regard this as a threat to the traditional economy and 
thereby to their entire pattem of life. Thus, different forms of 
preservation are in opposition to one another, the Swedish National 
Environment Protection Board with its alignment towards Nature and the 
pennanent residents with their alignment towards the existing structure 
of econornic life. Also, the central authorities' way of preserving the area 
is regarded with scepticism at the local level, even from a nature 
conservation point-of-view. Locally it is thought that this could lead to 
incorrect management of the area and increased exploitation pressures 
from outdoor recreational interests and from tourism. 

Even regarding the question of beach protection the relationship 
between preservation and exploitation is somewhat complex. This 
protection is aimed at counteracting building exploitation and thereby 
preserving the beaches for the public' s outdoor recreational activities. 
This must be regarded as being well justified, taking into consideration 
the fact that at present there are about 650 000 surnmer houses in the 
country, of which many are situated in attractive coastal areas. Yet even 
outdoor recreational activities can be perceived as a form of exploitation. 
For exarnple, wear and tear can arise if the pressure is too great in 
lirnited areas. This was observed as early as the l 930s as being a 
problem, when it was said that the town-dwellers came to the countryside 
at weekends and left litter and disturbed the local population. At that time 
the conflict concemed town-dwellers' outdoor recreational activities in 
the nearby countryside. Nowadays it is instead mainly foreign tourists, 
who visit Sweden for a few weeks to experience the Swedish 
countryside, who are accused oflittering and damage in some areas. The 
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Summary 

geographical perspective is thus today a completely different one, but the 
problem itself is remarkably similarly formulated to <luring the mid
l 930s. To most people in Sweden the coast today is attractive as a leisure 
time landscape with high recreational, outdoor and natura! values. We 
visit this landscape temporarily to sunbathe and bathe or in order to stay 
in a summer house for a few weeks <luring holidays. Society has, by 
means of the beach protection regulations and other legislation, given 
priority to the public' s outdoor recreational activities and the protection 
of nature. However, the coast is also a living cultural area with a 
permanent population and in some parts a traditional economy with 
fishing and farming as its base. 

The study of the conditions in ÖStergötland' s coastal landscape 
indicates that the actors and interested parties group themselves around 
three dominant goals for the future: a continued living coastal 
community, holiday residents to the same extent as at present and 
increased opportunities for nature conservation, outdoor recreational 
activities and tourism. 

To balance different areas of interest against one another and at the 
same time take into consideration the different parties' needs and 
demands is obviously a delicate and extremely difficult task. More or less 
complicated conflicts have arisen and will arise even in the future. The 
authorities at different levels in society must either enforce their ideas 
without any greater consideration for local opposition in those areas 
which are tangibly affected by different decisions or, be extremely 
sensitive to local conceptions and viewpoints. Seldom is it the case that 
interests coincide completely or good compromises are arrived at, for all 
parties involved. The differences between the basic outlook on the coastal 
landscape are too great between the interested parties for this to be the 
case. Important relevant questions concem who will be given priority 
when it comes to the utilization and structure of the attractive coastal 
landscape in the future and where in society the responsibility for 
balancing interests and handling conflicts will lie. 
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Bilaga 

Stnmdskyddsbestämmelsema i natmvårmlagen 
(SFS 1964:822) och natmvårmfdmnlningen (SFS 
1976:484): 

NVL 15§ Strandskydd råder vid havet och vid insjöar och vattendrag. 
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växt
och djurlivet. 

Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill l 00 meter från 
strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer :far utvidga det till högst 300 meter 
från strandlinjen när det behövs för att tillgodose något av strandskyddets 
syften. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
förordna att strandområde som uppenbart saknar betydelse för att 
tillgodose strandskyddets syften inte skall omfattas av strandskydd 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer :far, om 
det finns särskilda skäl, förordna att strandskyddet skall upphävas för ett 
strandområde som avses ingå i en detaljplan eller omfattas av 
områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen (1987: 10). lag 
(1994:854). 

NVL 16§ Inom strandskyddsområde :far ej helt ny byggnad uppföras 
eller befintlig byggnad ändras för att tillgodose ett väsentligen annat 
ändamål än det, vartill byggnaden tidigare varit använd, och ej heller 
utföras grävnings- och andra förberedelsearbeten för bebyggelse som nu 
sagts. Ej heller får i annat fall inom strandskyddsområde utföras 
anläggning eller anordning, varigenom mark tages i anspråk såsom tomt 
eller allmänheten på annat sätt hindras eller avhålles från att beträda 
område där den eljest skulle ägt att färdas fritt. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer :far 
meddela sådana föreskrifter om vad allmänheten har att iakttaga inom 
strandskyddsområde som behövs för att trygga ändamålet med 
strandskyddet 

Första stycket gäller inte 
1. anläggningar eller åtgärder som behövs för jordbruket, fisket, 



skogsskötseln eller renskötseln och ej tillgodoser bostadsändamål, eller 
2. företag till vilka tillstånd har lämnats enligt 4 kap. lagen 

(1987:12) om hushållning med naturresurser mm., vattenlagen 
(1983:291) eller miljöskyddslagen (1969:387). 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer :far 
föreskriva att första stycket inte skall gälla sådana byggnader, 
anläggningar eller anordningar som utgör komplement till befintlig 
bebyggelse på en tomtplats och som förläggs längre från stranden än 
huvudbyggnaden. Lag (1991:641). 

NVL 16 a § Länsstyrelsen far medge dispens från bestämmelserna i 16 
§första stycket, när särskilda skäl föreligger. Om dispens medges, skall 
länsstyrelsen bestämma i vilken utsträckning mark far tas i anspråk som 
tomt eller annars användas för det avsedda ändamålet. 

Ett beslut om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses med 
dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från 
den dag då beslutet vann laga kraft. Lag (1991:641). 

NVF 28 a § Länsstyrelsen far förordna att befogenhet som ankommer 
på länsstyrelsen enligt 16 a § första stycket såvitt avser dispens för annan 
åtgärd än byggande av försvarsanläggning eller allmän väg, 1 7 § samt 39 
§första och andra styckena naturvårdslagen (1964:822) helt eller delvis. 
skall tillkomma den kommunala nämnd som kommunfullmäktige 
bestämmer. / .. ./. FöroJdning (1991:2011). 
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