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Länsstyrelsen i Gotlands län
621 85 Visby

Ert dnr: 511-935-2018
Överklagande av beslut om avskrivning av ärende om bildande av naturreservat på
fastigheten Lärbro Nors 3:1, Gotlands kommun
Naturskyddsföreningen Gotland (föreningen) överklagar härmed till Mark- och Miljödomstolen Länsstyrelsens beslut 2019-06-17 att avskriva ärendet om att bilda naturreservat på del av fastigheten Lärbro Nors 3:1.
Föreningen yrkar i första hand att naturreservat som förbjuder vindkraft bildas på
den aktuella fastigheten, i andra hand att naturreservat som tillåter vindkraft bildas
på den aktuella fastigheten.
Nedan redovisas skälen för våra yrkanden.
Motivering
Av beslutet framgår att Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen gemensamt konstaterat att
skogsområdet hyser höga naturvärden i klass med nyckelbiotop. Naturvärdena är så höga
att området bedömts vara prioriterat för områdesskydd. Området ingår i en sammanhängande värdekärna av relativt bördig kalkbarrskog med stort inslag av gran vilket är
sällsynt och starkt skyddsvärt, både på Gotland och i Sverige. Föreningen instämmer i
denna bedömning. Föreningen vill påpeka att naturvärdena hittills bara är översiktligt
inventerade avseende lavar och svampar och inte avseende exempelvis botaniska värden
eller fågelförekomst som också kan innebära ett hinder för en vindkraftutbyggnad.
Området ligger inom riksintresseområde för vindbruk. Den skyddsvärda skogen upptar 3
procent av den totala ytan inom riksintresseområdet. Av beslutet framgår att det har visat
sig svårt att etablera vindkraft på Gotland på grund av motstående intressen (höga naturvärden) och att inom det aktuella riksintresseområdet har färre verk fått tillstånd än vad
som ansökts om. Föreningen konstaterar att en vindkraftutbyggnad inom det aktuella
området på sin höjd kan ge ett marginellt tillskott till öns vindkraftproduktion.
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Föreningen påpekar att inom stora delar av det aktuella riksintresseområdet, bland annat
delar av den nu aktuella fastigheten, är avståndet till kända örnbon mindre än 2 km vilket
förhindrar etablering av vindkraft enligt Naturvårdsverkets riktlinjer och rättspraxis
(artskyddsförordningen). Det aktuella riksintresseområdet för vindbruk saknar därför
betydelse för Gotlands energiproduktion i ett större perspektiv.
Föreningen påpekar vidare att regionens översiktsplan Bygg Gotland 2010-2025 är
otydlig om vilka områden som skall byggas ut med vindkraft och ger därför inget stöd för
en utbyggnad i det aktuella området. Planen säger att kommunen "har för avsikt att verka
för att nu utpekade riksintresseområden för vindbruk kompletteras eller i vissa fall kan
övervägas att bytas ut mot andra, totalt sett mer lämpliga områden för vindbruk" och att
det "ställs stora krav på hänsyn till andra intressen vilket bl a innebär att långt ifrån all
utpekad mark kommer att kunna bebyggas med vindkraftverk".
Länsstyrelsen skriver i beslutet att den vill renodla de två intressena vindkraft och
naturvärden och väljer att inte bilda ett naturreservat som tillåter vindkraftsetablering.
Föreningen anser att beslutet är anmärkningsvärt, bland annat mot bakgrund av vad
Länsstyrelsen i beslutet anfört om områdets höga naturvärden och att det bedöms vara
prioriterat för områdesskydd, samt att området som mest tillåter en marginell vindkraftutbyggnad. Föreningen anser att naturskyddet i detta fall väger tyngre än vindkraften,
vilket också motiveras av att utvecklingen inom miljömålet Ett rikt växt- och djurliv är
negativ för Gotlands del enligt Naturvårdsverkets årliga uppföljning. Skyddsbehovet
framgår än tydligare av den anmälan om avvikande mening i Länsstyrelsens beslut som
anger att om skogen inte skyddas som naturreservat kommer den enligt markägarna att
avverkas vilket innebär att naturvärdena försvinner (avverkningsanmälan inlämnad).
Sammanfattningsvis menar föreningen att naturskyddet väger tyngre än vindkraften i det
aktuella ärendet och att området ska skyddas genom att bilda ett naturreservat. I första
hand ska vindkraft inte tillåtas i detta naturreservat men i andra hand kan föreningen
acceptera att vindkraft tillåts om en tillståndsprövning visar att det är möjligt.
För Naturskyddsföreningen Gotland
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