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Samråd planprogam Rute Furilden 1:1 

Ärendenummer BN 2011/356 

Naturskyddsföreningen Gotland lämnar följande synpunkter på det aktuella för-

slaget till planprogram för Furilden. 

Det råder ingen tvekan om att det på Furilden finns stora naturvärden. Naturvär-

dena beror på de naturgivna förutsättningarna och på hävdhistorien. En betydande 

del av skogen har genom anpassad skötsel med tiden utvecklats till en rik miljö, 

och beteshävden har hindrat igenväxning av öppnare områden. Landskapsbilden, 

speciellt på öns södra delar, är därför mycket tilltalande och värdefull. Området är 

ett omtyckt utflyktsmål för såväl gotlänningar som turister och är förhållandevis 

fritt från bebyggelse.  

Naturskyddsföreningen har genom skrivelser till Länsstyrelsen, senast 2011-06-20 

och 2013-03-16 uppmärksammat södra Furildens stora naturvärden och begärt att 

det inrättas naturreservat där. Vårt förslag i skrivelsen 2013 innebär att södra Fu-

rilden innefattas i det planerade naturreservatet Slite skärgård. Genom att inrätta 

naturreservat kan fortsatt beteshävd säkerställas, de skogliga naturvärdena utveck-

las och oönskad bebyggelse hindras. 

Vi ställer oss totalt avvisande mot planens exploateringsområden söder om en 

linje i höjd med vindkraftverken. Denna del av Furilden måste undantas från all 

vidare bebyggelse. Leviken innefattas i området liksom ett område öster om Levi-

ken, utmed kusten. Detta område är mycket otydligt beskrivet i det nya planpro-

grammet. I planprogrammet framställs detta område som om det redan finns 

bygglov där. Om det stämmer är det anmärkningsvärt och måste återkallas. 

Även den planerade exploateringen av det stora kustområdet Herrvik ställer vi oss 

avvisande emot. Områdets karaktär av orörd kust har stor attraktionskraft för det 

rörliga friluftslivet och är välbesökt under sommarhalvåret. 

Planerna på bebyggelse norr om brottet måste också tas bort. Enligt Ekologigrup-

pens bedömningar, som vi delar på denna punkt, har området naturvärden av nat-

ionell betydelse. I år avverkades skogen inom detta område, kanske som en förbe-

redelse för bebyggelseexploatering. Detta anser vi helt oacceptabelt. Hur kunde 

det ske? 
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I övrigt tror vi det kan vara möjligt med viss försiktig förtätning av befintliga be-

byggda områden, men inte i den omfattning som planen redovisar. Påverkan på 

öns naturvärden skulle bli oacceptabelt stor. 

Enligt tillhörande MKB anses tillgången på bra grundvatten vara god och räcka 

till en rejäl bebyggelseexploatering, men vi menar att detta antagande vilar på en 

bräcklig grund. Risken för saltvatteninträngning är uppenbar. Det planeras för ett 

avloppsreningsverk med kapacitet på upp till 600 pe, men vi befarar försämrad 

och oacceptabel vattenkvalitet i angränsande vattenområden om den vidlyftiga fö-

reslagna bebyggelseexploateringen kommer till stånd. 

Den till planen hörande MKB:n har flera formella brister. Trots att den sägs om-

fatta hela Furilden, är det egentligen bara de föreslagna exploateringsområdena 

som ingår. Vilken påverkan eventuella exploateringar utanför de föreslagna områ-

dena skulle medföra framgår inte. Vilken påverkan aktiviteter inom exploate-

ringsområdena skulle få på omkringliggande markområden framgår inte heller. 

Det är oklart om planprogrammet innebär exploatering i form av åretruntboende 

eller om bebyggelsen mer får karaktär av fritidshusbebyggelse. Oavsett vad måste 

bebyggelseplanerna prövas mot riksintressen enligt MB 4 kap § 2 och § 4. 

 

Gotland har genom klok planering i hög grad undantagit de strandära markerna 

från bebyggelse. De oexploaterade strandområdena hyser därför mycket stora na-

turvärden och är attraktiva för det rörliga friluftslivet. Det är en unik tillgång som 

vi på Gotland måste slå vakt om. Vi upplever planprogrammet för Furilden som 

ett olyckligt avsteg från den princip vi värnar på Gotland – att de strandnära mar-

kerna runt Gotlandskusten ska hållas fria från bebyggelse även i framtiden. 

 

Naturskyddsföreningen Gotland, 

 

Anncatrin Hjernquist, ordförande  Anders Lekander, sekreterare 

0498485248@telia.com  anders.lekander@gotlandskaninen.se 


