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Länsstyrelsen	  i	  Gotlands	  län	  	  

Att:	  Sebastian	  Bolander	  gotland@lansstyrelsen.se	   

	  

	  

Yttrande	  över	  reviderat	  förslag	  till	  utvidgning	  av	  naturreservatet	  Ekstakusten	   

Länsstyrelsen	  har	  reviderat	  sitt	  förslaget	  till	  utvidgning	  av	  arealen	  samt	  föreskrifter	  för	  naturreservatet	  
Ekstakusten.	  Naturskyddsföreningen	  Gotland	  lämnar	  här	  synpunkter	  på	  det	  reviderade	  förslaget.	  	  

Föreningen	  noterar	  att	  Länsstyrelsen	  beaktat	  flera	  av	  föreningens	  tidigare	  framförda	  synpunkter	  och	  	  att	  
det	  nya	  förslaget	  till	  föreskrifter	  i	  väsentliga	  delar	  är	  bra.	  Det	  brister	  dock	  i	  skyddet	  för	  sjöfågeln.	  Eksta-‐
kusten	  är	  ett	  viktigt	  tillhåll	  för	  svärta	  och	  ejder	  där	  dessa	  arter	  söker	  föda	  inför	  häckningen	  och	  där	  ung-‐
kullarna	  vistas	  för	  födosök	  till	  dess	  att	  de	  blir	  så	  stora	  att	  de	  kan	  dyka	  längre	  från	  kusten	  på	  större	  djup.	  
Området	  har	  i	  decennier	  varit	  tillhåll	  för	  dessa	  arter	  och	  de	  har	  i	  stor	  utsträckning	  kunnat	  vistas	  inom	  
området	  ostört,	  eftersom	  det	  varit	  mycket	  lite	  mänskliga	  aktiviteter	  i	  vattenområdet,	  annat	  än	  ett	  
mycket	  marginellt	  utövat	  kustfiske.	  Förhållandena	  har	  dock	  ändrats	  påtagligt	  de	  senaste	  åren	  och	  det	  på	  
grund	  av	  ett	  mycket	  aktivt	  sportfiske.	  Föreningarna	  begär	  därför	  att	  förslaget	  till	  föreskrifter	  för	  naturre-‐
servatet	  Ekstakusten	  görs	  om	  så	  att	  det	  blir	  en	  rimlig	  balans	  mellan	  kravet	  på	  skydd	  av	  naturen	  och	  öns-‐
kemålet	  om	  att	  underlätta	  för	  friluftsliv.	  Vid	  konflikt	  mellan	  målen	  naturskydd	  och	  friluftsliv	  måste	  na-‐
turskyddsintresset	  ges	  företräde.	  Speciellt	  måste	  man	  säkerställa	  skyddsbehovet	  för	  kustfågelarter	  som	  
ejder	  och	  svärta	  men	  också	  småtärna,	  fisktärna	  och	  silvertärna.	  	  
	  
Naturskyddsföreningen	  hänvisar	  i	  huvudsak	  till	  sitt	  tidigare	  yttrande	  och	  vidhåller	  att	  föreskrifterna	  
måste	  kompletteras	  med	  förbud	  mot	  sportfiske	  under	  vår-‐sommar	  ca	  15	  mars	  –	  15	  juli	  för	  att	  skydda	  
sjöfågel,	  främst	  svärta	  och	  ejder	  under	  häckningstid	  och	  ungarnas	  uppväxt.	  Föreningarna	  menar	  att	  det	  
föreslagna	  regelverket	  för	  naturreservatet	  inte	  kommer	  att	  medföra	  ökat	  skydd	  och	  därmed	  förbättrad	  
bevarandestatus	  för	  de	  arter	  som	  finns	  inom	  det	  föreslagna	  reservatet.	  Regelverket	  enligt	  förslaget	  
kommer	  däremot	  att	  underlätta	  och	  uppmuntra	  ökade	  besök	  i	  området,	  med	  risk	  för	  ökade	  störningar	  
av	  fågellivet	  och	  det	  marina	  livet.	  Det	  finns	  därmed	  ingen	  grund	  för	  påståendet	  att	  reservatet	  skulle	  
bidra	  till	  uppfyllande	  av	  miljömålen	  ”Hav	  i	  balans	  samt	  levande	  kust	  och	  skärgård”	  och	  ”Ett	  rikt	  växt-‐	  och	  
djurliv”.	  	  
 
Naturskyddsföreningen	  Gotland	   

	  

Anncatrin	  Hjernquist	  ordförande	   

	  


