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Skyndsamt utpekande av områden till Natura 
2000, Gotlands län 
 

Enligt vad som kommit till Naturskyddsföreningens kännedom har Länsstyrelsen på 

Gotland i dagarna, inom ramen för regeringens uppdrag (M2014/65/Nm), lämnat ett 

förslag till Naturvårdsverket om att ett antal ytterligare områden ska ingå i nätverket 

Natura 2000, respektive utvidgas. Dessa nya respektive utvidgade områden kommer 

sammantaget på olika sätt att bidra till att åtgärda de brister i nätverket som just varit 

grunden för uppdraget. Dessa förslag ligger för närvarande på verkets bord. 

 

Några av områdena berör området Bästeträsk på norra Gotland som är utpekat som 

förslag till ny nationalpark, i Naturvårdsverkets nationalparksplan (2008). Bästeträsk 

är också prioriterad i den genomförandeplan som verket har presenterat (NV rapport 

5839). Några av områdena berör också det område som är föremål för planer på 

kalkbrytning, det s.k. Bungeärendet.  

 

Naturskyddsföreningen har den bestämda uppfattningen att dessa områden är att 

betrakta som omistliga i det svenska bidraget till Natura 2000. Vi tar stöd för den 

uppfattningen i art- och habitatdirektivets annex 3 (urvalet ska ske på endast 

vetenskapliga och naturvårdsmässiga grunder) och de riktlinjer och praxis som vuxit 

fram vid EU-kommissionens utvärderingar av medlemsländernas bidrag till 

nätverket. Vi menar därför att Sverige och regeringen är skyldig att peka ut 

dessa områden till Natura 2000. Detta är en uppfattning som vi, om så behövs, 

kommer att fortsätta att driva, om det blir nödvändigt via EU-kommissionen. 

 

Naturskyddsföreningen yrkar att regeringen 

 skyndsamt uppdrar åt Naturvårdsverket att så snart som möjligt, dock 

senast 31 mars, att till regeringen redovisa förslag om de nya och utvidgade 

Natura 2000-områden som Länsstyrelsen på Gotland har föreslagit som berör 

”Bästeträskområdet” på norra Gotland, 
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 skyndsamt bereder och fattar beslut om att föreslå dessa områden som 

nya/utvidgade Natura 2000-områden på Gotland, och sänder in detta till EU-

kommissionen. 

 

Vad föreningen erfar finns det inget som hindrar Naturvårdsverket att tidigarelägga 

redovisningen för dessa ifrågavarande områden, utan att behöva invänta övriga 

länsstyrelsers redovisningar. Ärendet bör hanteras skyndsamt mot bakgrund av att 

det föreligger risk för att naturvärden förstörs genom exploateringar i området. 

Denna skyndsamma hantering ska givetvis ske utan att Naturvårdsverket gör avkall 

på att fullgöra de uppgifter som verket har i samband med sammanställning av 

Natura 2000-förslag till regeringen. 

 

Dessa områden borde ha pekats ut till Natura 2000 för länge sedan, av tidigare 

regeringar. Vi anser att det är hög tid för regeringen att visa handlingskraft i denna 

fråga, och fullgöra Sveriges åtaganden till EU genom att föreslå de områden till 

Natura 2000 som förtjänar att ingå i detta nätverk av naturpärlor inom EU. 

 

Regeringen får inte försitta denna möjlighet att säkerställa att dessa omistliga 

områden på Gotland ingår i nätverket Natura 2000 – Europas samlade naturarv. 
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