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Synpunkter på samrådsförslag till fördjupad översiktsplan:
FÖP Fårö 2010-2025
Naturskyddsföreningen Gotland redovisar här sina synpunkter.
För att Fårö skall behålla sin unika och värdefulla natur, som till stor del är beroende av sitt
kulturlandskap, så måste planen gynna de jordbrukare som verkar på Fårö. Utan det intensiva
fårbete, som funnits där under lång tid, så mister ön sin karaktär. För att fastboende ska kunna bo
kvar krävs en gynnsam infrastruktur. Man måste satsa på skola, vårdcentral och kollektivtrafik.
Vi är tveksamma till att en bro långsiktigt skulle förbättra Fårö, vi befarar att det i stället blir en
för kraftig ökning av turisttrafiken som kommer att slita på öns natur och miljö. Det medför ökade
krav på vägstandard, parkeringsplatser och exploatering.
När det gäller bebyggelsen är det bra att man försöker koncentrera den till redan befintlig
bebyggelse. Om man tillåter bebyggelse i orörda områden måste det tas stark hänsyn till de
värdefulla naturmiljöerna och ingen bebyggelse får ligga på åkermark. Åkermarken behövs för att
ge foder till de viktiga fårbesättningarna. Vi anser att de obebyggda markerna vid Ödehoburga
och LIS-området vid Klintsbrovik inte bebyggs. De ligger inom riksintresse för naturvård och här
finns en del mycket gammal skog med bland annat häckande nötkråka (ovanligt på Gotland).
Endast enstaka hus i omedelbar närhet till befintlig bebyggelse kan komma i fråga. Vid
Klintsbrovik är strandskyddet viktigt och därför olämpligt med husbilsparkering.
Området runt Lauter, mellan raukarna vid Gamle Hamn och Diger Huvud lockar många besökare.
Stenstranden i Lautervik och fiskeläget Jauvika är exempel på natur- och kulturvärden som bör
omgärdas av särskild försiktighet beträffande exploatering. De natur- och kulturvärden som finns
här måste även i fortsättningen vara tillgängliga för allmänheten. En etablering av bebyggelse i
området skulle kraftigt begränsa tillgängligheten och därigenom minska hela öns attraktionskraft
som natur- och kulturupplevelse. Vid Lauter anser vi att eventuellt tillkommande bebyggelse
endast tillåts öster om vägen.
Vid Mölnor anser vi att det är olämpligt att bygga på den sida av vägen som vetter mot havet. Här
finns tallskog, alvarmark, och kärr med flera rödlistade arter.
Parkeringsplatsen som föreslås vid Morarna vid Sudersand ligger mitt i ett alkärr och måste
följaktligen utgå. Vi är också tveksamma till den föreslagna nya parkeringen vid Norsta auren.
Parkeringsplatserna här bör koncentreras till Norsta aurens ytterändar.
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I allmänhet bör man inte exploatera fler dynsandområden, eller i direkt anslutning till dem,
och därmed minimera utbyggnad på Sudersandområdet. Det finns flera nyckelbiotoper, våtmarker
och områden med rödlistade arter i bl.a. västra delen av Sudersand. Den nordvästra delen är mer
lämplig för bebyggelse.
Sproge den 20 februari 2012-02-20

Anncatrin Hjernquist
Ordförande
Naturskyddsföreningen Gotland 	
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