Länsstyrelsen Gävleborg
801 70 Gävle

Överklagan till Regeringen av Länsstyrelsen Gävleborgs beslut om
utvidgat strandskydd för Hudiksvalls kust
Långvinds byalag anser att Länsstyrelsen Gävleborgs ”Beslut om utvidgade strandskyddsområden för
Hudiksvalls kommuns kust” (Dnr 4536-2016) har mycket allvarliga brister vad gäller området Långvind–
Långvinds bruk.
Avsikten med ett utvidgat strandskydd, enligt regeringens proposition 2008/09:119, är att det ska finnas ett
tydligt och långsiktigt behov.
Länsstyrelsen säger följande om området Långvind–Långvinds bruk (sidan 18): ”Relativt oexploaterad
kuststräcka som är av stort värde för friluftslivet och för den biologiska mångfalden. De väl undersökta
grunda bottnarna utgör ett av länets viktigaste marina skyddsområden. På Korsholmen finns ett stort område
med fritidsbebyggelse.”
Med detta som bakgrund motiverar Länsstyrelsen ett utvidgat skydd om 300 meter för att långsiktigt
säkerställa syftena med strandskyddet, i strid med lagens intentioner om ett generellt strandskydd på 100
meter.
Länsstyrelsen har inte motiverat den föreslagna utvidgningen av strandskyddet vid Långvind utifrån tydliga
och långsiktiga behov, eller visat på vilket sätt dessa inte tas tillvara genom det nu gällande generella
strandskyddet. Länsstyrelsens beslut om utvidgade strandskyddsområden kan därför varken analyseras eller
bemötas.
Länsstyrelsen uppger i sin remiss (Dnr 511-4536-2016) att ”Översynen grundas på nuvarande kännedom och
tillgänglig information om naturen längs Hudiksvallskusten” men skriver också (sidan 2) att det ”... i ett
senare skede när kunskapsläget är bättre finnas skäl att komplettera eller revidera det utvidgade
strandskyddet i kommunen.”
Det dokumenterade underlaget (Beskrivningar 2014-02-20, sidan 16) gällande Långvind–Långvinds bruk är
till största delen föråldrat och inaktuellt, vilket innebär att beslutet grundas på underlag som är upp till drygt
20 år gammalt.
Ett utvidgat strandskydd är ett mycket starkt verktyg, som trots sina goda syften försvårar positiv
landsbygdsutveckling, som är avgörande för utvecklingen i ett landsbygdsområde som Långvind. Att
Länsstyrelsen Gävleborg medvetet utgår från ett föråldrat kunskapsunderlag, kan inte anses utgöra vare sig
en rättssäker eller korrekt myndighetsutövning.
Långvinds byalag anser att de omfattande konsekvenser för utvecklingen i Långvind-Långvinds bruk, som
ett utvidgat strandskydd medför, är av sådan dignitet att ny inventering och framtagande av aktuellt
kunskapsunderlag krävs, innan ett beslut om utvidgning av strandskyddet bör övervägas.
Långvinds byalag begär därför att området Långvind–Långvinds bruk undantas från beslutet om utvidgat
strandskydd i Hudiksvalls kommun till dess att en tydlig motivering och ett fullgott beslutsunderlag finns att
tillgå, som motiverar ett utvidgat strandskydd.
Långvinds byalag finner det också, generellt, mycket märkligt att staten – genom Länsstyrelsen Gävleborg –
försöker att definiera huvuddelen av Hudiksvalls kommuns kust som särskilt värdefull och därmed upphäva
vad staten – i form av regering och riksdag – velat uppnå med den nya strandskyddslagstiftningen
Långvinds byalag organiserar markägare, företag, samfällighetsförening, ideella föreningar, nätverk och
enskilda i Långvindsbruk, Långvinds fritidsområde och övriga delar av Långvind.
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