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Reviderade och nya riksintresseområden för friluftsliv (dnr 408-923-16)
Svenska Botaniska Föreningen tillstyrker att riksintresseområdet för friluftsliv FI07 Bästeträsk bildas och avgränsas på föreslaget sätt under förutsättning att även Strå kalkbrott ingår i
riksintresseområdet.
Att peka ut riksintresseområdet för friluftsliv har en långsiktig, strategisk betydelse för framtida
planering och användning av mark och vatten. I dag finns inget skäl att undanta Strå kalkbrott,
som är en icke oväsentlig del i helheten av det samlade mark- och vattenområdet väster om väg
148. Strå är ett avslutat täktområde med en ny juridisk status efter domen 2016-09-01 jämfört
med situationen som gällde vid revideringen av riksintresset 2014-02-14 och 2016-08-30.
Högsta domstolen har den 15 december 2017 beslutat att inte lämna prövningstillstånd. Täkten
är en potentiellt viktig men till ytan mycket begränsad del i det sammanhållna blivande
rekreationsområdet på norra Gotland. Föreningen föreslår att områdesgränsen justeras så att
Strå ingår i riksintresseområdet.
Avslutade täkter i Riksintresseområden för friluftsliv har utvecklats till viktiga delar i andra
nationella rekreationsområden. Målet bör vara detsamma i detta fall. Länsstyrelsens remissförslag (2017-12-08) vill ha samma områdesavgränsning som finns i Förstudien Bästeträsk.
Föreningen konstaterar att Länsstyrelsen av obegripliga skäl undantagit Strå kalkbrott och
frångått sitt eget förslag. Föreningen yrkar att riksintresseområdet för friluftsliv justeras att
även omfatta Strå kalkbrott.
Nationalpark, riksintresseområde för naturvård resp friluftsliv är skilda, definierade begrepp,
som på norra Gotland till delar sammanfaller. Område utanför nationalparken bör skyddas som
naturreservat. Detta gäller hela det avgränsade området i Förstudien. Föreningen har redovisat
synpunkter om natur och friluftsliv under arbetet med Förstudien nationalpark Bästeträsk.
Buffertzonen mot Storugns kalkbrott mm får behandlas i särskild ordning.
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