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Synpunkter på samrådsförslag till fördjupad översiktsplan:
FÖP Fårö 2010–2025
Gotlands Ornitologiska Förening (GOF) har tagit del av rubricerat förslag och redovisar här
föreningens synpunkter. En utarbetad plan har ett inbyggt problem, nämligen att större
förändringar blir svåra att genomföra innan fastställande. GOF hade önskat att Region
Gotland hade en särskild naturenhet för att t.ex. denna typ av ärenden kunde omfattas av
sådan hänsyn redan tidigt i processen. Vi har identifierat ett par allmänna frågor som kan
beröra fågelfaunan på längre sikt vilket vi anser särskilt värdefullt att beakta.
Förbindelse
GOF vill här lyfta frågan om eventuell broförbindelse utifrån ett långsiktigt perspektiv. Vi tror
att frågan bör behandlas med mycket stor eftertanke och ordentligt genomlyst analys. En
broförbindelse behöver inte enbart leda till att befintlig trafik underlättas utan att en ökning kan
ske som direkt följd av bron. Det skulle i sin tur leda till fler utmaningar, som även kan utmana
översiktsplanens intentioner. I förlängningen innebär en ökad trafik och tillgänglighet att
utvecklingen kan riskera att hota naturvärden då fler områden kan tas i anspråk för bostäder
eller rekreation. Det är inte per automatik något positivt för en långsiktig utveckling av Fårö.
GOF har ingen bestämd uppfattning i frågan men anser att den är viktig och vill att detta
resonemang ska finnas med i FÖP och andra planarbeten. Hur kan en oförutsedd eller
oplanerad sekundär effekt av en broförbindelse förhindras?
Bebyggelse
GOF anser att det är bra att bebyggelse koncentreras till redan befintlig bebyggelse. Ny
bebyggelse i obebyggda områden bör endast tillåtas mycket restriktivt, för att bevara Fårös
värdefulla naturmiljöer. Särskilt värdefulla kustområden, skogar och skogsdungar med inslag
av träd med hög ålder samt våtmarker är särskilt värdefulla för fågelfaunan och bör därför
bevaras i nuvarande skick. Ett specifikt område som utpekas som LIS, Klintsbrovik – är ett
värdefullt strandängsområde som inte bör exploateras utan istället bevaras och ges långsiktig
möjlighet att hävdas med betesdjur, vilket förutsätter beaktande även vid eventuella projekt i
områdets närområden. GOF delar inte den uppfattning som uttrycks i förslaget, att förlusterna
av de höga strandskyddsvärdena skulle vara acceptabla.
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