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Marina naturreservatet Slite Skärgård
Vi vill härmed lämna några synpunkter på förslaget till det marina naturreservatet Slite
skärgård. Vi har följt dialogmötena som varit. Vi tycker det är mycket bra att Länsstyrelsen
tagit detta initiativ. Dels får man större förståelse och acceptans i bygden för att det inrättas ett
reservat, dels har det kommit fram många kloka synpunkter i processen.
Reservatets gränser
Det har framkommit vid dialogmötena önskemål om att utvidga reservatet norrut, något som
vi också framfört tidigare i skrivelser i juni och augusti 2011. Vi ser nu att det finns en positiv
inställning till detta från Länsstyrelsens sida, även om man förutskickar att reservatsbeslutet
då kan dröja tidsmässigt på grund av att nya inventeringar måste göras. Vi menar att det är
mycket viktigt att få med Lörgeholm och Rute Misslauper inom reservatet och ser inte
tidsfördröjningen som något betydande hinder. Det är bättre att det tar tid och blir bra, än
tvärtom. Vi tycker också att Länsstyrelsen då också bör överväga att införliva Skenholmen
med vattenområden i reservatet.
Vi hävdar med bestämdhet att södra delen av Furilden ska ingå i reservatet. Detta område med
tillhörande vattenområden motiverar väl sin plats i reservatet på grund av de naturvärden som
finns där.
När det gäller reservatets avgränsning i övrigt tycker vi att det är onaturligt att dra gränsen in
mot land mitt ute i sjön någonstans. Vare sig Länsstyrelsen eller människor som nyttjar
området har någon rimligt möjlighet att veta var gränsen går, när man är ute på sjön. Vi
föreslår att reservatet utvidgas mot stranden, så att det direkt ansluter till naturreservatet
gotlandskusten, att det alltså sträcker sig till 100 meter från stranden, från vägbanken till
Asunden österut upp till Kyllaj. Vi är övertygade om att det finns stora naturvärden i de
bottnar som då införlivas, även om det ännu brister vad gäller inventeringar.
Övriga synpunkter
Skräntärnekolonin på Storgaut kan behöva skydd mot störningar under häcktid. Vi har svårt
att bedöma hur besöksfrekvensen av besökare är och kommer att bli där under häckningstid,
men Länsstyrelsen måste ha beredskap att med kort varsel lägga besöksförbud, exempelvis
genom fågelskyddsförordnande.
Det viktigaste när det gäller föreskrifterna för reservatet är att i framtiden förhindra eventuella
storskaliga exploateringar. Det måste alltså vara mycket tydligt att det ska vara helt stopp för
exempelvis vindkraft, oljeborrning, sand eller grustäkt, och ny bebyggelse.
I övrigt ber vi att få återkomma, när det finns ett konkret förslag till reservatsbeslut att ta
ställning till.
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