Lage Hortlunds (M-politiker, Piteå) angrep miljörörelsen i Piteå-tidningen den 20 juli och i NSD den 23
juli 2012: http://www.nsd.se/opinion/debatt/artikel.aspx?ArticleId=7061434

Nedanstående svar från oss publicerades i NSD 10 augusti 2012:

En levande landsbygd kräver realistiska förslag
http://www.nsd.se/opinion/debatt/artikel.aspx?ArticleId=7075655
och i Piteå-tidningens pappersupplaga 13 augusti 2012 under rubriken ”Att söka påstådda
syndabockar hjälper inte”
Om man verkligen vill analysera vad som orsakat landsbygdens, i synnerhet skogsbygdernas
avfolkning, är fyra faktorer avgörande: Lantbrukets rationalisering, skogsbrukets industrialisering,
regionalpolitiken och privatbilismen. Att påstå att miljörörelsen orsakat avfolkningen saknar grund.
Klimathotet är ett verkligt problem, även för landsbygden, som måste lösas genom utfasning av de
fossila bränslena inklusive bensin och diesel. Detta är konstaterat av världens ledande klimatforskare
inom FNs klimatpanel. Dessutom är den minskade tillgången till olja en faktor som gör att nya
alternativa drivmedel måste utvecklas.
Att jobba med omställning för att minska beroendet av fossila bränslen innebär en möjlighet för
landsbygden bl.a. genom lokalproduktion av mat och andra tjänster och utveckling av förnybara
energikällor. Ekoturism och landsbygdsturism skapar arbetstillfällen. Turismutvecklingen förutsätter
även att det finns ett attraktivt landskap som lockar turister.
En viktig faktor för landsbygden är utveckling av förnybara fordonsbränslen och att kommunerna i
samverkan med lokala företag och föreningar organiserar tillhandahållandet av lokalt producerat
förnybart fordonsbränsle.
Lage Hortlund skriver i sin debattartikel att ”Allt strandnära byggande är förbjudet intill minsta bäck i
Sverige, vilket tar ifrån landsbygden den största komparativa fördelen gentemot storstadens alla
andra fördelar, att bo attraktivt vid vattnet.” En felaktig och motsägelsefull skrivning då
våra största städer i Sverige faktiskt är exploaterade vid strandkanter och överallt där exploateringen
gått långt kan det numer vara svårt att ”höra det klucka mot båt och brygga, uppleva säven susa och
fisken leka”, som Hortlund skriver. Riksdagen, inte miljörörelsen, har stiftat strandskyddslagen med
syftet att slå vakt om allmänhetens tillgång till stränder för bad och friluftsliv, samt skydda för djuroch växtlivet värdefulla strandbiotoper från exploatering. Även den som inte har råd att bygga villa
har rätt att få uppleva vattnets kluckande och vandra längs stränder.
Naturskyddsföreningen i Norrbotten anser att stränder är uppskattade både för friluftsliv och för
fritidsbebyggelse, och vissa stränder och orörda vattenlandskap har höga naturvärden. Det finns
plats för ny bebyggelse vid stränder, men områden med viktiga naturvärden och friluftsområden
måste skyddas från exploatering genom en konsekvent tillämpad lagstiftning.
Att söka påstådda syndabockar hjälper inte.
- En levande landsbygd med ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling kräver
realistiska och konkreta förslag från politiker i ledande ställning!
Åse Blombäck, ordförande i Hela Sverige Ska Leva, Norrbotten.
Lars Andersson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Norrbotten.

