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Men hur stort är problemet med fysisk störning? Inte kan 
det väl spela så stor roll med ett nytt strandnära bostadsom-
råde eller en båtbrygga till… det finns ju så mycket kust. 
Dessa ”de små stegens tyranni” kan ha större betydelse än 
man tror. Plötsligt finns inga ostörda vikar kvar inom ett 
kustområde. 

Det är således angeläget att kartlägga och följa upp den 
kustnära exploateringen för att i tid kunna skydda tillräck-
ligt många biologiskt viktiga områden.

Två mycket olika län är kartlagda
Länsstyrelserna i Skånes och Stockholms län har under 
2003 med var sin jämförbar metod kartlagt den fysiska 
störningen eller exploateringen längs respektive läns hela 
kust (figur 4). 

Skånekusten har ett dominerande inslag av öppna lång-
grunda stränder, mestadels bestående av sand. Det finns 
också brantare strandpartier som urbergsåsarna Kullaberg 
och Hallandsåsen. Skånes sammanlagda strandlängd är 
runt 45 mil. I Stockholms län är den sammanlagda kust-
längden på fastland och alla öar hela 1000 mil. Kusten 
består i stor utsträckning av urbergs- och till viss del även 
av moränstränder.

Skåne hårt exploaterat
Skåne förefaller genomgående ha mer exploaterade strän-
der, men skillnaden mellan olika kommuner kan vara stor 
(figur 4a). I länet som helhet framträdde 47% av strän-
derna som helt eller kraftigt exploaterade, vilket motsvarar 

sammanlagt omkring 21 mil. Andelen helt ostörda stränder 
utgjorde 36% eller cirka 16 mil. Den relativt höga störnings-
graden i Skåne gör att det finns ett behov av en översyn av 
känsliga biologiska strandmiljöer och deras skydd.

Intressant att notera är att relativt få stränder hamnar i 

Kustområden är intressanta för en lång rad mänskliga 

verksamheter. Några exempel är friluftsliv och boende av 

olika slag, industrier och hamnar. Dessa aktiviteter inne-

bär att den kustnära miljön utsätts för betydande påver-

kan. Kustnära områden är samtidigt av stor betydelse 

för att vidmakthålla biologisk mångfald och produktion 

i våra havsområden. 

Stort tryck 
på kusten

π Allt fler stränder tas i anspråk av olika mänskliga aktiviteter.  Det är 
dock angeläget att skydda tillräckligt många av dessa biologiskt viktiga 
områden.

HUR UNDERSÖKER MAN 
FYSISK STÖRNING?

I Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för Kust och Hav från 

1999 föreslogs metoder för att följa upp fysisk störning i kust-

områden. Man vill ha ett mått på graden av exploatering kopp-

lade till olika fysiska ingrepp i strandzonen; exempelvis byggna-

der, vägar, kajer, hamnar och förekomst av bryggor. Detta ska ge 

en översiktlig bild av människors påverkan inom 100 meter på 

vardera sidan om strandlinjen.

Länsstyrelserna i Skåne och Stockholm har kartlagt den 

fysiska störningen. I Skåne har man använt en vektorbaserad 

metod. Materialet baseras i huvudsak på digitala ortofoton 

tagna mellan 1996–2001, men kompletterat med andra typer av 

flygbilder. I Stockholms län har en rasterbaserad metod använts, 

med en pixelstorlek på 20 x 20 meter och där har flygbilder från 

1999 använts. 

Notera att alla områden som klassas som tätort med auto-

matik hamnar i högsta exploateringsklassen, även om de faktiskt 

inte är exploaterade. Detsamma gäller även områden klassade 

som hamnområden och ytterligare några områden.

TEXT: GUNNAR ANEER OCH FREDRIK ANDREASSON,  

LÄNSSTYRELSERNA I STOCKHOLMS RESPEKTIVE SKÅNE LÄN
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Klassindelning
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Klassindelning

a) Skåne läns kust (totalt 45 mil)
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b) Stockholms läns kust  (totalt 1000 mil)
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Skärgårdskommuner

 Graden av bebyggda stränder i två län

√  Figur 4. Fördelning av länens 
stränder i fem olika störningsklas-
ser. I Skåne är 44% av kusten helt 
exploaterad, vilket motsvarar ca 20 
mil strand. Motsvarande störningsgrad 
i Stockholms län finns längs 14% av 
kuststräckan, vilket innebär 140 mil.

de mellanliggande klasserna. Detta gäller i något varieran-
de grad för alla kommuner i länet. Förutsättningarna för att 
anlägga bryggor och byggnader vid stränder i Skåne avgörs 
av vilken strandtyp som förekommer. Långa sandstränder 
erbjuder inte samma förutsättningar för bryggor och bygg-
nader nära strandlinjen som mer fasta stränder. 

Stockholms yttre skärgård ännu ostörd
I Stockholms län, med sin stora skärgård, har 21% av strän-
derna hamnat i klasserna helt eller kraftigt exploaterade 
(figur 4b). Det motsvarar en sammanlagd strandlängd av 
ungefär 210 mil, vilket är nära tio gånger mer än i Skåne. 
Andelen helt ostörda stränder i Stockholms län var 54%, 
eller omkring 540 mil. De flesta av dessa påträffas i mellan- 
och ytterskärgårdsområdena. 

Gör man en uppdelning på storstads- och skärgårds-
kommuner syns det att exploateringstrycket är väldigt 
olika. I storstadskommunerna var andelen ostörda stränder 
11% medan andelen helt och kraftigt exploaterade stränder 
utgjorde sammanlagt 81%. För skärgårdskommunerna var 
motsvarande siffror 55% respektive 19%.

Eftersom strandmiljöerna i stadens närhet är hårt explo-
aterade och samtidigt representerar miljötyper med unika 
egenskaper på grund av utflödet av Mälarens vatten, finns 
det anledning att se närmare på skyddet för de hårt utsatta 
innerskärgårdsmiljöerna i Stockholms skärgård.

LAGSTIFTNING SOM SKYDDAR

Den kommunala planeringen och miljölagstiftningen är betydel-

sefulla för att skydda viktiga kustområden. I miljöbalken finns, 

förutom de allmänna hänsynsreglerna, två avsnitt som har 

särskild relevans för skyddet av den strandnära miljön. 

STRANDSKYDDSBESTÄMMELSERNA

Alla stränder omfattas normalt av strandskyddet, dock ej områ-

den som detaljplanerats före 1975. Syftet är att trygga förut-

sättningarna för friluftsliv och att bevara goda livsvillkor för 

djur- och växtliv. Strandskyddet innebär förbud mot att t.ex. 

uppföra byggnader eller anläggningar som inskränker alle-

mansrätten eller väsentligt försämrar livsvillkoren för djur och 

växter. Normalt anses bryggor inskränka allemansrätten, varför 

de omfattas av förbudet. Skyddet gäller 100 m från strandkanten 

såväl upp på land som ut i vattenområdet. Länsstyrelsen kan 

under vissa förutsättningar upphäva strandskyddet eller utvidga 

det upp till 300 m från strandkanten. Man kan också medge 

dispens från strandskyddet när det finns särskilda skäl eller dele-

gera hanteringen till kommunerna. 

REGLERNA OM VATTENVERKSAMHET

Med vattenverksamhet avses t.ex. byggnation eller muddring i 

vattenområden. Länsstyrelsen ska göra en bedömning av om en 

vattenverksamhet har betydande miljöpåverkan eller inte. Utfö-

raren måste ha tillstånd från miljödomstolen om miljöpåverkan 

bedöms bli betydande. Detta är ett starkt krav, som innebär att 

en verksamhet som inte anses motverka strandskyddets syften 

ändå kan fordra tillstånd från miljödomstolen.




