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Sänds till:   Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22  Stockholm
stockholm@lansstyrelsen.se

Överklagande av Länsstyrelsens beslut 2017-06-26,
505-0700-2017, angående strandskyddsdispens för
instängslingar i Velamsunds naturreservat, Nacka

Nacka miljövårdsråd yrkar att Mark- och miljödomstolen ändrar
länsstyrelsens beslut och upphäver Nacka kommuns beslut att bevilja
strandskyddsdispens för instängslingar i Velamsunds naturreservat.

Nacka miljövårdsråd hänvisar i första hand till sitt överklagande av
kommunens beslut att bevilja strandskyddsdispens för instängslingar i
naturreservatet. Länsstyrelsen har i sitt beslut funnit att skogsbete inom
det strandskyddade områdena utgör ett sådant allmänt intresse att det
finns särskilda skäl att meddela strandskyddsdispens.

För att dispens skall kunna medges krävs att det föreligger särskilda skäl
och att dispensen är förenlig med strandskyddets syften. Möjligheten att
bevilja strandskyddsdispens skall tillämpas med stor restriktivitet;
utrymmet för dispens är mycket litet, vilket framgår av förarbetena till
lagstiftningen. Ännu mindre är utrymmet för dispens inom ett
naturreservat.

Som särskilt skäl anges i förarbetena bl a att området behöver tas i
anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför det strandskyddade området.
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Det är riktigt som länsstyrelsen skriver att det inte finns något förbud i
reservatsföreskrifterna för skogsbete. Det betyder emellertid inte att det
är fritt fram för skogsbete och därmed behov av instängsling.

Frågan om skogsbete redovisas mycket kort och endast på ett ställe i
reservatsbeslutet. Där, på s 23, anges bl a att skogen på många platser
bär spår efter tidigare markanvändning, såsom bete. Om det finns
intresse att på något eller några ställen återuppta skogsbete, bör inte
hinder läggas för detta. Lämpliga områden finns t ex nordväst och
sydväst om gården samt norr om Mörbygärdet.

Skötseln av skogen regleras mycket utförligt i skötselplanen, s 25-26, och
där finns inte skogsbete med som något skötselalternativ.

Velamsunds naturreservat omfattar ca 700 ha, varav uppskattningsvis
600 ha utgör skogsmark. De områden som enligt kommunens
reservatsbeslut anses lämpliga för skogsbete ligger långt från det nu
aktuella strandskyddade området.

För att skogsbete skall kunna utgöra ett sådant allmänt intresse som
förutsätts för dispens, krävs att det inte kan tillgodoses utanför det
strandskyddade området.

Det kan inte råda någon tvekan om att skogsbete kan tillgodoses på
andra mer lämpliga områden utanför det strandskyddade området.

Inte heller har konsekvenserna för djurlivet beaktats.

Enligt Nacka Miljövårdsråd saknas därmed förutsättningar för
strandskyddsdispens.

Nacka Miljövårdsråd yrkar därför att länsstyrelsens beslut ändras och att
strandskyddsdispensen upphävs.

Bilaga: Nacka Miljövårdsråds överklagan till Länsstyrelsen.

För Nacka Miljövårdsråd

Jan Åman

ordförande

Detta överklagande finns även som
http://www.nackamiljo.se/klaganmmdstrskyddvelamsund.html
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