
Rädda Skånes 
stränder
 
Vi måste försvara 
vår kust



Ett stärkt nationellt arbete mot stranderosion. Stranderosionen i Skåne är 
inte bara en lokal eller regional fråga utan något som måste tas på allvar 
också i rikspolitiken. Det är inte rimligt att mindre kommuner på egen hand 
ska stå för hela kostnaden vad gäller att skydda och bevara de naturresurser 
som tillhör oss alla.

Ökade resurser. Liberalerna har avsatt 20 miljoner i sin budget för att få till 
en tydligare statlig samordning av frågan samt medel till insatser för att 
motverka stranderosionen, till exempel strandfodring. 

Central myndighet. Liberalerna vill ge en myndighet uppdraget att samord-
na och leda, men också finansiellt stödja, arbetet mot stranderosionen. Det 
behövs ett helhetsansvar för frågan.

 

VARNING! Liberalt innehåll. Kan verka stötande för populister, extre-
mister och socialister. Fakta, samarbete och marknadsekonomi kan bidra 

till att rädda klimatet för våra barn och barnbarn.

skane.liberalerna.se/skane@liberalerna.se/020-53 53 53

Liberalerna är Alliansens grönaste röst. Naturskyddsföreningens 
undersökning ger oss högst betyg bland allianspartierna. Det är vi 
såklart glada över. Men viktigare än att hamna högt i en ranking är att 
vi får möjlighet att genomföra vår ambitiösa miljöpolitik. För 
klimathotet är på allvar. Nu behövs en offensiv strategi, konkreta 
åtgärder och mer internationellt samarbete för att rädda vår planet. 
Och det brådskar.

DÄRFÖR LIBERALERNA

TRE EXEMPEL

BAKGRUND

Flera skånska kustkommuner har på senare år upplevt hur stranderosion blivit ett 

tilltagande problem. Havet äter allt mer av kusten. Troligen kommer situationen att 

förvärras. Havsnivån förväntas stiga vilket gör att stora kustområden med viktiga 

naturvärden riskerar att spolas bort. För människor som bor i riskområdena kan det 

innebära en personlig tragedi då hus och egendom försvinner ut i havet. Liberalerna 

har under en längre tid varit pådrivande för att staten ska ta ett utökat ansvar i 

frågan. Skånekusten är drabbad men vi menar att detta måste ses som ett nationellt 

problem och att staten därmed behöver ta ett ökat ansvar.
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