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2014/15:273 Ojnareskogen och bevarande av höga naturvärden
På Gotland finns naturtyper som tillhör Sveriges absolut mest artrika områden.
Några av dessa har internationellt unika förekomster av olika naturtyper och
arter. Det nuvarande skyddet av dessa områden är i dag bristfälligt, och ett antal
befintliga Natura 2000-områden hotas dessutom av verksamheter som kan antas
skada naturvärdet inom respektive berört område. Vår bedömning är att
åtgärder skyndsamt behöver vidtas av regeringen. EU-kommissionen har även
kritiserat Sverige för brister när det gäller Natura 2000-områden och att vissa
naturtyper skyddas i för liten utsträckning. Inte minst berör detta unika
naturtyper på Gotland.
I november 2014 underrättade Naturvårdsverket regeringen om tre
verksamheter som berör utvinning av kalk på Gotland och som kan antas skada
naturvärdet. En av dessa är Bunge Ducker (innefattande bland
annat Ojnareskogen). Mark- och miljööverdomstolen handlägger just nu två
ansökningar om utvinning av kalk på norra Gotland. Huvudförhandlingar
kommer att hållas i dessa ärenden i slutet av mars och i mitten av april.
Länsstyrelsen på Gotland har för närvarande förslag på ytterligare områden att
ingå i nätverket Natura 2000. I förslaget ingår bland annat utvidgning av Natura
2000-området Bästeträsk, innefattande Ojnareskogen. Förslagen är på remiss
till den 5 mars och ska i slutet av månaden skickas till Naturvårdsverket för att
sedan redovisas för regeringen, som anmäler områden till EU-kommissionen.
Processen riskerar därmed att dra ut på tiden. Om regeringen uppdrar åt
Naturvårdsverket att påskynda processen kan ett ökat skydd för hotade biotoper
och arter påskyndas. Goda förutsättningar kan då även skapas för att i framtiden
bilda nationalpark i de känsliga områdena runt Bästeträsk.
Med anledning av ovannämnda vill jag fråga klimat- och miljöminister Åsa
Romson:

Avser klimat- och miljöministern att påskynda processen med bildande av nya
och utvidgade Natura 2000-områden eller på annat sätt skyndsamt verka för
skydd av de unika naturområden vars värden hotas av exploatering på norra
Gotland?
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………………………………………
Jens Holm (V)

Överlämnas enligt uppdrag
Lisa Gunnfors
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