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Regeringen
Ldnsstyrelsen i Gotlands ldn
gotland@lansstyrelsen.se

Overklagande av beslutet naturreservat Slite skArgdrd, daterat 2OL6-lt-25
Dnr: 511-1079-201.1
Naturskyddsforeningen Gotland och Foreningen Riidda Valleviken dverklagar hirmed
gemensamt beslutet Naturreservat Slite skdrgird, daterat 20I6-L7-25 som fattats av
Linsstyrelsen i Gotlands ldn.

Fiireningarna yrkar att fiireskrifterna och skiitselplanen gtirs om si att det blir en
rimlig balans mellan kravet pA skydd av naturen och iinskemilet om underldttat
tilltrdde ftir det riirliga friluftslivet. Beslutet till reservatet uppfyller inte detta krav
och skyddet av naturen ges fiir liten vikt. Vid konflikt mellan mfllen naturskydd och
friluftsliv miste naturskyddsintresset ges fiiretrdde.
Fiireningarna menar att regelverket fiir naturreservatet inte kommer att medfiira
iikat skydd och df,rmed ftirbdttrad bevarandestatus fiir de arter som finns inom det
fiireslagna reservatet. Regelverket enligt fiirslaget kommer ddremot att underliitta
och uppmuntra iikade besiik i omrfldet, med risk fiir iikade stiirningar av fAgellivet
och det marina livet.
Det finns dArmed ingen grund fiir pistflendet att reservatet skulle bidra till
uppfyllande av militimfllen "Hav i balans samt levande kust och skdrgird" och "Ett
rikt viixt- och djurliv".
I syftet med reservatet stir bland annat att "Gynnsam bevarandestatus upprdtthills frir ...
samt arter som omfattas av fAgeldirektivet." De figelarter som ndmns bland prioriterade
bevarandevdrden dr skrantdrna, fisktdrna, silvertdrna, smitdrna, kentsk tdrna, brushane,
sydlig kdrrsnd:ppa, ejder, sk:irfldcka och vitkindad gis. Samtliga dessa dr kdnsliga frir
strirningar, fram frir allt under hdckningsperioden. Ingen av dessa arter fir en forbdttrad
eller bibehillen bevarandestatus genom naturreservatets ftireskrifter eller planerad skotsel.
I beslutet for reservatet ndmns att besokarna ska kanaliseras att besrika de delar av
reservatet ddr fAgel- och djurlivet dr mindre sttirningskdnsligt, bland annat genom att satta

upp skyltar som vddjar till besdkarna att ta hdnsyn till djurlivet, Detta har ingen rittslig
verkan och riskerar forfela sitt syfte. Formellt tilltrddesskydd till delar av reservatet under
delar av Aret mAste till for att tillfrirsdkra optimala forhillanden under hdckningsperioden
for det sttirningskdnsliga figellivet och ddrmed sdkerstalla att arterna kan uppni och
uppriitthAlla gynnsam bevarandestatus. For att ytterligare stdrka forutsattningarna for
bevarandet av en gynnsam bevarandestatus kan hastighetsbegrdnsningar frir bitar behovas
inom arternas fcidosoksomrAden under ungarnas uppvdxttid,
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Vad gdller det marina livet, inkl. fiskpopulationerna ar kunskapsldget begriinsat, NAgra
inskrdnkningar vad ghller fiske finns inte i beslutet, Fiskbestinden uppfattas i dag som
delvis svaga inom reservatet, sdrskilt vad gdller toppredatorer. Total fredning inom
&tminstone delar av reservatet dr ddrfdr befogat fcir att om mojligt stdrka
fiskpopulationerna, Ldnsstyrelsen menar att reglering av fisket bor ske med stod av

fiskerilagstiftningen. Foreningarna anser att fiskbestinden inom detta marina naturreservat
brir fredas genom frireskrifter i reservatsbeslutet. Foreningarna anser iven att det blir
tydligare frir allmiinheten om bestdmmelser till skydd for miljon inom reservatet beslutas
med strid av samma lagrum.
Foreningarna motsdtter sig Ldnsstyrelsens resonemang, att begrdnsande foreskrifter kan
infriras senare om man mdrker att statusen forsdmras. Foreningarna anser att
LAnsstyrelsens insthllning riskerar att skada den kiinsliga marina miljon. Det dr ofta svflrt
att faststAlla forsamringar eller skador pi den marina miljon och niir sidant vdl
uppmdrksammas dr skadorna ofta omfattande och kanske dven irreversibla.
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Korresponderande adress i detta drende dr Naturskyddsfdreningen Gotlands sekreterare:
Anders Lekander, anders,lekander@gotlandskaninen.se
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