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Dalarös bryggor fler och större
De orörda stränderna i Dalarö och Smådalarö har minskat markant under de senaste 30 åren.
Många bryggor har dessutom byggts om till kajer, visar en ny rapport, där Haninge kommun
kritiseras för att inte leva upp till sin egen miljöpolicy.
1974 fanns det 212 bryggor längs Dalarös och Smådalarös stränder. 2006 var antalet 315, en procentuell
ökning med 49 procent. Det visar en rapport som gjorts av Jenny Silander, kulturgeograf vid Stockholms
universitet. Rapporten har hon skrivit under sin praktikperiod på Haninge kommun.
Den ökade exploateringen av Dalaröstränderna beror dels på att exploateringsgraden blivit högre på redan
bebyggda stränder - men också på att tidigare orörda stränder bebyggts.
- Det minskar tillgången till orörda stränder för allmänheten, konstaterar Jenny Silander, som dock inte är
särskilt överraskad över resultatet.
- Men jag är överraskad över att stränderna inte prioriteras särskilt mycket av myndigheterna som
arbetar med det här.
Men bryggorna har inte bara blivit fler, de har också blivit större.
- Bryggor byggs ut och blir kajer. Problemet är att det tar bort naturstränder och då försvinner det ekologiska
tjänster, säger Erik Wijnblad som handlett arbetet.
Mervärden
Ekologiska tjänster är de mervärden som ett ekosystem kan ge. Det kan till exempel handla om att en plats är
uppväxtområde för fisk eller att trädrötter på en naturstrand motverkar erosion, vilket i sin tur minskar läckaget
av övergödande ämnen.
I rapporten skriver Jenny Silander att dispensgivningen från strandskyddet leder till att syftet med lagen inte
uppfylls och att Haninge kommun inte lever upp till sin egen miljöpolicy. Särskilt inte när det gäller hur man beaktar miljökonsekvenser i förbindelse med planfrågor som rör stränder i skärgården.
Strandskyddsfrågorna borde få en högre prioritet i kommunen, menar hon:
- Men jag tror inte att det är något unikt för Haninge kommun.
Enligt uppgifter från kommunens planavdelning tillåts generellt sett utbyggnader av befintliga bryggor, vilket
resultatet av undersökningen bekräftar. Jenny Silander varnar dock för konsekvenserna av en sådan hållning:
- När man tillåter en påbyggnad kan det leda till att fler exploateringar intill tillåts. Hon är dock positiv till de förändringar i strandskyddslagen som regeringen inom kort väntas lägga en proposition om.
- Jag tycker att det är bra med lokal förankring och att man gör enskilda bedömningar.
Om vi i framtiden vill behålla våra stränder måste dock en förändring komma till stånd, menar hon:
- Jag tycker att man ska titta på den historiska utvecklingen och jämföra med hur det ser ut i dag för att få ett
helhetsperspektiv. På så vis kan de som förvaltar och beslutar om stränder få ett bra underlag.

Dalarös stränder är hårt exploaterade. Att bryggor blir betongkajer
kan innebära negativa ekologiska konsekvenser.
Ovanstående text är hämtat ur tidningen Skärgården.
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