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2014/15:644 Skyddet av Ojnareskogen och Bästeträsk
På Gotland finns naturtyper som tillhör Sveriges absolut mest artrika områden.
Det nuvarande skyddet av dessa områden är i dag bristfälligt och ett antal
befintliga Natura 2000-områden hotas dessutom av verksamheter som kan
skada naturvärdet. Vår bedömning är att åtgärder skyndsamt behöver vidtas av
regeringen för att stärka naturskyddet. Inte minst gäller detta den
uppmärksammade Ojnareskogen i närheten av Bästeträsk på norra Gotland.
I mars i år lämnade Naturvårdsverket till regeringen förslag på att naturområdet
Bästeträsk skulle utvidgas och även omfatta Ojnareskogen i bildandet av ett
Natura 2000-område. I Naturvårdsverkets förslag i maj i år på ny
nationalparksplan - för genomförande 2015-2020 - ingår även detta område
som prioriterat objekt i planen. Området beskrivs som vildmarksartat och är det
största och främsta området i sitt slag och unikt i ett europeiskt perspektiv.
Naturvårdsverket bedömer att behov av skydd i form av nationalpark är mycket
angeläget sett till områdets omistliga och unika naturvärden. För några dagar
sedan fick Naturvårdsverket ytterligare anledning att informera regeringen om
angelägenheten att vidta åtgärder för naturskyddet. Naturvårdsverket har genom
egna undersökningar kunnat konstatera att Nordkalks och SGU:s rapporter i
samband med ansökningar om stenbrott visar stora brister. Myndigheten
bedömer att berggrunden är mycket mer uppsprucken än vad som tidigare
framkommit. Om Nordkalks täkt skulle bli verklighet skulle oåterkalleliga
skador ske på intilliggande Natura 2000-område. Detta innebär att skydd av
Bästeträsk som helhet är nödvändigt och att delar inte kan undantas utan att
övriga delar påverkas negativt. Utvinning av kalk i detta område kan med andra
ord inte förenas med intakta unika naturvärden. Vänsterpartiet har länge
förväntat sig att regeringen tar initiativ för att skydda Ojnareskogen. Som
miljöministern konstaterade redan 2012 i en radiointervju finns det varje dag
möjlighet för en regering att skydda området.
Med anledning av ovan nämnda vill jag fråga klimat- och miljöminister Åsa
Romson:

När bedömer ministern att regeringen kommer att ge besked om sin bedömning
av inkomna förslag om skydd av Bästeträsk?
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………………………………………
Jens Holm (V)

Överlämnas enligt uppdrag
Anders Norin
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