
Regelverken hindrar oss att rädda stränderna 
 
Varje år sväljs ytterligare en bit av Sverige för att stilla sjunka ner på havets botten. Krångliga regelverk 
och långsam hantering förhindrar kommunerna att rädda viktiga naturvärden och stora materiella 
tillgångar. Sverige utmärker sig därmed men knappast i positiv bemärkelse. Det vill vi ändra på. 
 
Sommaren närmar sig och inom kort kommer miljontals människor att söka sig till Sveriges stränder, såväl 
svenskar som utländska turister kommer då att som vanligt få nöja sig med lite sämre, lite mindre vackra 
stränder. Vi vill flytta tillbaks sanden dit den kom ifrån, rädda stränderna och skapa bättre förutsättningar för 
djurlivet. I vår väg står regelverk och senfärdig hantering.  
 
Tjugo kommuner i Södra Sverige är särskilt hårt drabbade av naturfenomenet stranderosion. I sig är det en helt 
naturlig process där havsströmmar lyfter bort stora mängder sand från stränderna, men processen får stora 
konsekvenser i ett område som saknar trygga berg och klippor. På sina håll förstörs fastigheter, vägar och 
inkomstbringande badstränder. Turismnäringen blir därmed lidande i områden där den borde vara mer 
framgångsrik trots avsaknad av skärgård och kungliga slott.   
 
Även unika rekreationsområden och vacker natur försvinner till förmån för en kustlinje som är allt annat än 
vacker. I Sverige är vi stolta över vår natur och gör mycket för att försvara den. Det är också en nationell 
angelägenhet att stränder inte blir reserverade för några få, varvid strandskydd och byggnadsregler är restriktiva. 
Sverige försvarar gärna naturen från människan men det verkar svårare att försvara människan från naturen.  
 
Men det stannar inte där. Stranderosionen hindrar flera fågelarter från att breda ut sig samtidigt som kustnära 
bottnar blir djupa och mörka med lägre biomassa och färre vattenlevande djur. Mörkt och tyst. Processen 
påskyndas av att viktiga havsplantor med sammanbindande rötter, särskilt ålgräs, helt slagits ut av hitflyttade 
mögelsvampar. En oanad konsekvens av människans globala sjötransporter.  
 
Inför detta står Sverige handfallet trots att lösningen finns tillgänglig, det vill säga att helt enkelt flytta tillbaks 
sanden från havsbottnen till stränderna där den kom ifrån. Flera miljarder kubikmeter sand har under årens lopp 
samlats till en enorm sandbank under djupt vatten, och av detta behöver inte ens en promille. I korthet innebär 
metoden att man jämt fördelat över en stor yta suger upp sand från havsbottnen, därefter sprutas den ut på de 
berörda platserna. På sikt återtransporterar havet sanden varvid ett kretslopp uppstår.  
 
Metoden bygger på tanken om ett hållbart kretslopp, men att motståndet mot våra förslag skulle vara så kompakt 
när behovet är så stort är obegripligt. Nu är det tid att regeringen möjliggör effektiva, kretsloppsbaserade 
åtgärder som räddar värdefull natur och stora ekonomiska värden. Såväl Statens Geotekniska Institut (SGI) som 
Sveriges Geologiska Undersökning och forskare vid Lunds Tekniska Universitet tillstyrker metoden. 
Sammantaget kan vi konstatera att vi har expertisen med oss.  
 
Regelverk som står i vägen för vettiga lösningar bör förändras. Därför föreslår vi att 
kontinentalsockelförordningens krav på miljöprövning skrotas om en sådan redan har skett och vunnit laga kraft. 
Dagens dubbelprövning ställer till onödiga problem och skapar mer byråkrati. 
 
Vid upprepade tillfällen har regeringen, oavsett partifärg, avslagit ansökningar från södra Sverige att hämta 
tillbaks sanden. Detta trots godkännanden från Miljödomstolen och Länsstyrelsen samt instämmanden från 
marinbiologer, geologer och rent av ekonomer. Marinbiologer från Biomaringruppen i Lund samt Halmstad 
anser att återställda sandbottnar nära stränderna skulle mångdubbla biomassan och därmed föda mer liv såväl 
under som ovan vattenytan. Dessutom möjliggörs en återplantering av ålgräset, vilket vore en seger i Sveriges 
kamp för mångfald i naturen.  
 
Redan nu hämtar danska fartyg bokstavligt tillbaks delar av Danmark från denna plats i havet mellan Skåne och 
Bornholm som delas av våra länder. Danska företag har redan erbjudit sig att frakta sand den kortare sträckan till 
sydöstra Sverige. Vi anser att Sverige borde kunna lösa detta självt, med samma metoder, med sand från samma 
plats men enligt svenska regelverk.  
 
 


