Inlägg med anledning av förra veckans insändare rörande ’Sjökommunen Strängnäs’.
Måsen v14 april 2013.
Att Mälaren är en stor natur- och miljötillgång för Strängnäs kommun är vi fullt överens om.
Men att i detta sammanhang kalla länsstyrelsen för ’bakåtsträvare’ tycker vi känns väl
magstarkt!
Strängnäs kommun har en cirka 44 mil lång strandlinje, som bör förvaltas på ett klokt och
ansvarsfullt sätt. Det finns många mer eller mindre skilda intressen, som insändarna pekar på,
att ta hänsyn till. Men det finns heller ingen övergripande plan över hur våra stränder ska
utnyttjas.
I detta läge föreslår länsstyrelsen en strandskyddszon på 300 m, vilket vi stöttar.
Med en zon på 300 m bereds samtliga kommunens medborgare tillträde till strandnära
naturområden, inte endast de resursstarka som lyckats förvärva en strandtomt. Dessutom utgör
en sådan zon en garanti för bevarandet av viktig biologisk mångfald.
Som exempel kan nämnas vassvikar och strandängar som ytterst viktiga biotoper för en
mångfald växt- och djurarter. I vattnet utvecklas mygglarver, som är viktiga i de akvatiska
näringskedjorna, inte minst för fisk. Detta påverkar naturligtvis insjöfisket. Fullbildade
myggor utgör så kallade luftplankton, som många småfåglar lever av. Vassarna och
strandängarna är också viktiga häckningsplatser för många fåglar. Däremot är det kanske inte
särskilt attraktivt att anlägga bostäder alltför nära dylika ”myggparadis”!
För sådana strandavsnitt som inte är från naturvårdssynpunkt särskilt värdefulla erbjuder
lagstiftningen tillräckliga dispensmöjligheter för att kommunen även framgent skall kunna
erbjuda en ansvarsfull exploatering av sådana områden. Varje sådant dispensärende måste
föregås av och grundas på en kvalificerad biologisk inventering utförd av specialister med stor
lokalkännedom.
För att åstadkomma bästa möjliga avvägning mellan de olika, och ofta motstridiga, intressena
i strandskyddsfrågan anser vi det lämpligt att avvakta resultatet av regeringens strandskyddsdelegations utredningsuppdrag.
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