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Yttrande i drende tiverklagande Slite skdrgflrd naturreservat, Gotland
Naturskyddsforeningen Gotland anfor friljande, efter att ha tagit del av Linsstyrelsens
bemotande av foreningens och Foreningen Rddda Vallevikens overklagan av beslutet om
Naturreservatet Slite Skiirgird. Naturskyddsfiireningen instiimmer med vad som framfors i
"Ridda Vallevikens" inlaga i detta irende ftexten finns i avslutningen i denna skrivelseJ.
Komplettering
Niir Liinsstyrelsen nu skapar det forsta mer omfattande slqyddet for gotldndsk marin miljo och
motiverar myndigheten sitt beslut med att: "Syftet med bildandet av ndturreservatet Slite
sktirgdrd tir att skydda och bevara ett unikt gotldndskt skArgdrdsomrdde med ht)ga naturviirden
bdde i vatten och pd land,f...f. For Naturskyddsforeningen ir det dock uppenbart att det
overgripande syfte istiillet dr att skapa ett friluftsomride utan att tillriicklig hinsyn tas till
naturmiljon. Ldnsstyrelsen gir si lflngt i sin ambition att verka f<ir friluftslivet att man med
reservarsfdreskrifterna (7 kap 6 S MB) ger sig sjiilv rdtten att bygga anliggningar, bryggor,
byggnader etc "ddr behov uppstir". Detta sdtt att utnyttja Miljtibalkens regelverk riskerar leda
till att "det skyddade" omridet bli mer exploaterat in omgivande skirgirdsomriden, trots att
det borde bli mer "strqrddat". Inom den skiirgird som ligger utanfor reservatet ska normala
lagstiftningen dven fortsdttningsvis reglera byggandet. D5rmed har miljoorganisationer och
sakigare mojlighet att overklaga beslut som missrynnar miljointressen. Medan det for
reservatsomridet, om beslutet vinner laga kraft, blir Liinsstyrelsens tjansteman som sjilva
bestdmmer bebyggelseutvecklingen, utan att miljoorganisationer kan fi detta prtivat med strid
av miljribalken. Naturskyddsforeningen menar att samtliga f<ireskrifter som ger Ldnsstyrelsen
mojlighet att uppfiira anliiggningar, utan provning mot Miljobalken, inom detta kiinsliga
naturomride bcir ompriivas och den bebyggelse som bedoms nodviindiga ska preciseras i
beslutet, medan tillkommande eventuell bebyggelse ska provas enligt gingse lagstiftning.
Vidare anser foreningen att allemansrAtten inom det blivande reservatet behtiver regleras, si
att sal och figelkolonier skyddas under hickningstid. Men iven utanfor "ftirbudsomriden"
mflste t.ex. sportfiske forbjudas inom strandomriden med hiickande eller ftidosiikande figelliv.
Fiske och bfttrafik miste ocksfl regleras. Aven jakt pl sdl mflste forbjudas inom hela
vattenomridet, inte bara 100 meter frfrn stranden.
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Kommentarer till Ltinsstyrelsens bemotanden (i huvudsak samma text som i skrivelse frdn "Rtidda
VaIIeviken".):

Ombetrtidnadsfiibad eller inte_(vir kursivering - vi anvdnder konsekvent det vedertagna
ordettilltriidesforbud utom i direkta citat frin Ldnsstyrelsens text).

. LS skriver: "Figlarna finns i omridet idag trots att tilltradesftirbud inte funnits tidigare"
Kommentar: Sydlig kdrrsnAppa hdckar inte ldngre CR tobisgrisslan dr av allt att dtima borta
NT, svdrtan har minskat kraftigt NT, ejdern likasi VU. ICR = akut hotad, NT = niira hotad, VU =
sflrbar enligt den svenska r<idlistan)
Att detta kan ha mflnga orsaker ir sj5lvklart, men det finns starka skAl att skydda dessa frfln
mdnskliga st<irningar i hiickningsomridet, typ besokare pi hdckningsplatserna, bitar som ktir
igenom kullar vid strAnderna.
.

skriver: "En overtygelse om att Linsstyrelsen, genom att aktivt jobba med kanalisering av
besokare, tydliga vdgvisningsskyltar, stig/ledmarkeringar och stoppslqyltar, kan uppnfl samma
syfte som ett juridiskt bindande betrridnadsfbrbudkan gora"
Kommentar: Denna kommentar ir ju i stort sett helt irrelevant. Det handlar om 6ar och
$render dit folk kommer med kajaker, vattenskotrar och bitar - inte om skogsomridenl Vi
anser att LS ignar sig it onsketiinkande, nir man forst ska marknadsftira besoksomridet i stor
skala och sen med skyltar hindra folk att komma ndra det som dr intressantas! ovanliga f&glar,
bon, ungar ... Vi bedrimer att LS saknar dokumenterad erfarenhet av detta. Vi bedomer att man
knappast har kdnnedom om andra stdllen diir det fungerar. Ska man sdtta sl<yltar i vattnet vid
strdnderna diir det stir "Krir inte f<ir ndra figelkullar?" eller "Stig inte iland hdr."
LS

. LS skriver: "Ldnsstyrelsen har mojligheten att infilra betrddnadsfbrbud genom ett sfl kallat
tilliiggsbeslut om det visar sig att [ett cikatJ besriksantal har negativ pfiverkan pi
naturvirdena."
Kommentar: Uppf<iljning av vad som sker i naturreservat dr omvittnat dfllig pi land, dir det ir
relativt enkelt. Vilka extra anslag LS kommer att fi for att tolja upp de marina, i vattnet och pi
riarna, ir hogst osikert. Vi betrak[ar LS uppfattning som onsketinkande. Vi tvivlar pfl att LS
har kollat hur det ir i andra reservat. Det finns minga i Stockholms och andra skiirg&rdar med
samma problematik.
Vi saknar overvakningsprogram och plan for finansiering av en sfldan. Det har i seminarier i
Almedalen de senaste wi iren pipekats av minga specialister att uppfoljning av reservat,
sirskilt de marina ar yfterst bristfiillig. Denna kommentar gdller sjdlvklart dven den marina
delen av reservatet.

. LS skriver: "Linsstyrelsen dr positiv till att testa detta tillviigagingssitt eftersom friluftsliv ir
ett av syftena med reservatet."
Kommentan Egentligen en helt ologisk mening, men - Sterigen - det finns mflnga reservat med
dubbla syften av det hlr slaget och ddr tilltredesfdrbud fungerar vil. Friluftslivet begrinsas
endast i ringa min av tilltriidesforbud.
Frdgan om regkrtng av bdthastigheter

. LS skriver:

"Ldnsstyrelsens bedomning dr dock att b&ttrafiken i omridet inte

ir nigot

problem..,"
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Kommentar: Den som sjiilv sett de mycket fitaliga kullarna av ejder och sviirta decimeras av
nonchalanta fcirare av snabba bAtar liings strander och i tringa sund vet att denna bedomning
dr fel. Och med LS onskan om iikat friluftsliv kommer problemet att bli 5n sttjrre.

Vflra invindningar dr sammanfattade i detta avsnitt i riverklagan
Fcireningarna yrkar attftireskrifierna och sktitselplanen gdrs om sd att det blir en rimlig
balans mellan kravet pd sl<ydd av naturen och tinskemdlet om underlattot tilltrtide for det
rdrliga friluf*liveL Beslutet till reservatet uppfyller inte detta krav och skyddet av naturen ges
ftir liten vikt. Vid konflikt mellan mdlen natursl<ydd och friluf*liv mdste naturskyddsintresset
ges

foretrride.

Foreningarna menar att regelverket for naturreservotet inte kommer att medfiira 6kat sl<ydd
och dtirmed forbtittrad bevarandestatus fdr de arter som finns inom detfdreslagna reservatet.
Regelverket enligt fdrslaget kammer dtiremot att underltitta och uppmuntra 6kade besdk i
omrddet med riskftir okade sti)rningar av fdgellivet och det marina livet.

Detfinns dtirmed ingen grund for pdstdendet qtt reservatet skulle bidra tiII uppfyllande av
miljomdlen "Hev i balons samt levande kust och skiirgdrd" och "Ett riktvtixt- och djurliv".
Vi noterar att LS inte bemoter vir kritik mot att Miljomfllen inte uppfulls trots att
Liinsstyrelsen pi sidan 11 i beslutet skriver att "Naturreservatet ftirviintas positivt piverka
miljtimilen Hav i balans samtlevande kust och skrirgdrd, Ett riktvdxt- och djurliv, Levande
skogar och Ett rikt odlingslandskap."
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