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Förstudie nationalpark Bästeträsk omfattar ett stort, relativt 

opåverkat område på norra Gotland med flera sällsynta 

 naturtyper sammanlänkade i ett funktionellt ekosystem. 

Bästeträsk är ett prioriterat område för nationalparksbildning 

enligt Naturvårdsverkets Nationalparksplan för Sverige. 

Förstudien har kartlagt hur de som bor, verkar i och 

har intresse av området använder området, vad de tycker 

om en nationalpark och vilka möjligheter och utmaningar 

de ser med en nationalpark. Av de personer, organisationer 

och föreningar som deltagit i förstudien är en stor majoritet 

positivt inställda till en nationalpark i området. 

Vattnet som en livsviktig resurs berörs på något sätt 

av de allra flesta och det finns en tydlig oro för att vattnet 

ska ta slut eller förstöras. Möjligheten att få fortsätta beta 

området med djur är också en angelägen fråga för många 

och igenväxning nämns som en utmaning för området. 

Det uttrycks också en oro för att förvaltning och skötsel 

av området inte genomförs på ett tillräckligt bra sätt. 

De som deltagit i förstudien använder alla  området 

för rekreation. De berättar om sina naturupplevelser, art

rikedomen och att de uppskattar områdets karaktär och 

avskildhet. De ser möjligheter med en nationalpark för 

att utveckla fritidslivet och en hållbar besöksnäring. 

Denna rapport är resultatet av förstudiens första del, 

som avslutades i juni 2017. De fyra organisationerna som 

samarbetar inom förstudien har beslutat att arbeta vidare 

med ett antal fokusområden för att fördjupa kunskapen 

om området.

Naturvårdsverket 106 48 Stockholm. Besöksadress: Stockholm – Valhallavägen 195, Östersund – Forskarens väg 5 hus Ub. Tel: +46 10-698 10 00, 
fax: +46 10-698 16 00, e-post: registrator@naturvardsverket.se Internet: www.naturvardsverket.se  Beställningar Ordertel: +46 8-505 933 40, 
e-post: natur@cm.se Postadress: Arkitektkopia AB, Box 110 93, 161 11 Bromma. Internet: www.naturvardsverket.se/publikationer





NATURVÅRDSVERKET

Förstudie nationalpark Bästeträsk

Karolina Johansson och Jenny Lundahl  
Projektledare, Länsstyrelsen i Gotlands län



Beställningar
Ordertel: 08-505 933 40 

E-post: natur@cm.se 
Postadress: Arkitektkopia AB, Box 110 93, 161 11 Bromma 

Internet: www.naturvardsverket.se/publikationer

Naturvårdsverket
Tel: 010-698 10 00, fax: 010-698 16 00 

E-post: registrator@naturvardsverket.se 
Postadress: Naturvårdsverket, SE-106 48 Stockholm 

Internet: www.naturvardsverket.se

ISBN 978-91-620-6785-4 
ISSN 0282-7298

© Naturvårdsverket 2017

Tryck: Arkitektkopia AB, Bromma 2017

Omslagsfoto:  
Vänster ovan: Nattskärra. Foto: Magnus Martinsson.  
Vänster nedan: Lekande barn. Foto: Rumblewood AB  

Höger: Bästeträsk. Foto: Magnus Martinsson.

3041 0843
TRYCKSAK



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6785
Förstudie nationalpark Bästeträsk

3

Förord
För oss är det av central betydelse att få ta del av de frågor och funderingar 
som en eventuell nationalpark på norra Gotland kan ge upphov till. Vi har 
valt att genomföra en förstudie för att ta reda på hur de som bor och verkar 
i området ser på möjligheter och utmaningar med en eventuell ny national-
park. I juni 2016 beslutade Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i 
Gotlands län, Naturvårdsverket och Region Gotland att gemensamt påbörja 
denna förstudie om en eventuell nationalpark på norra Gotland. 

Norra Gotland har unika naturvärden ur ett internationellt perspektiv. 
Att området finns med i nationalparksplanen är därför närmast självklart. 
Förstudien bekräftar bland annat bilden av området som unikt men också 
att det finns ett starkt stöd hos människor som bor och verkar i området för 
att bevara de unika naturvärdena. Det finns även en stark önskan att kunna 
fortsätta nyttja området för friluftsliv och att utveckla friluftslivet. Andra 
intressen som lyfts fram är möjligheten till både små- och storskalig kalk-
brytning, att fortsätta använda Bästeträsk som dricksvattentäkt samt vikten 
och behovet av bete. En nationalpark på norra Gotland är något nästan alla 
tillfrågade är positiva till. Skälen till detta är mångskiftande. Två skäl som 
många lyfter fram är att en nationalpark skulle ge bättre möjligheter att 
utveckla en hållbar besöksnäring och att långsiktigt skydda vattentillgång-
arna på norra Gotland.

Den rapport som nu är färdigställd kommer att följas upp med fortsatt 
förstudiearbete, en del två av förstudien. Förstudiearbetet ska ta fram det 
underlag som behövs för att kunna fatta beslut om den fortsatta processen 
med att skydda områdets naturvärden och med att utveckla friluftslivet.

Göteborg, Stockholm och Visby oktober 2017 

Björn Sjöberg, avdelningschef
Havs- och vattenmyndigheten

Peter Molin, länsråd
Länsstyrelsen i Gotlands län

Claes Svedlindh, avdelningschef
Naturvårdsverket

Meit Fohlin, regionstyrelsens ordförande
Region Gotland
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Sammanfattning
Förstudie nationalpark Bästeträsk har genomförts av Havs- och vatten-
myndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län, Naturvårdsverket och Region 
Gotland. Länsstyrelsen har varit utförare av arbetet med förstudien på 
 uppdrag av Naturvårdsverket.

Bästeträsk är ett av de områden som ska prioriteras för nationalparks-
bildning enligt Naturvårdsverkets Nationalparksplan för Sverige. Förstudien 
omfattar ett stort, relativt opåverkat område på norra Gotland med flera 
 sällsynta naturtyper sammanlänkade i ett funktionellt ekosystem. Mosaiken 
av alvarmarker, hällmarker, gamla tallskogar, myrar och sjöar gör området 
unikt och värt att bevara. 

Syftet med förstudien är att identifiera vilka möjligheter och  utmaningar 
som behöver beaktas, med andra ord vilka frågor som behöver  utredas mer 
utförligt, innan en process för bildande av en eventuell nationalpark kan starta, 
samt ta reda på vilka intressen som finns i området. Förstudie rapporten ger ett 
underlag för att kunna fatta beslut om hur arbetet med att skydda områdets 
naturvärden kan fortsätta. 

Bästeträsk. Foto: Magnus Martinsson.
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Förstudien har kartlagt hur de som bor, verkar i och har intresse av  området 
använder detta, vad de tycker om en nationalpark och vilka  möjligheter och 
utmaningar de ser med en nationalpark. Under förstudien har fastighets ägare, 
föreningar och organisationer i området bjudits in till samtal, fältvandringar 
har arrangerats för att väcka intresse och visa områdets naturvärden och en 
kort film har tagits fram för att informera om förstudie arbetet.

Av de personer, organisationer och föreningar som deltagit i förstudien är 
en stor majoritet positivt inställda till en nationalpark i området. Några få vill 
inte att en nationalpark bildas och en mindre andel har inte berört frågan eller 
har förhållit sig neutrala.

Kalkbolagen Nordkalk AB och SMA Mineral AB, samt Försvarsmakten är 
inte emot naturskyddsåtgärder eller en nationalpark på Gotland utan förespråkar 
en samexistens mellan naturskydd och annan verksamhet. 

Vattnet som en livsviktig resurs berörs på något sätt av de allra flesta och 
det finns en tydlig oro för att vattnet ska ta slut eller förstöras. Möjligheten att 
få fortsätta beta området med djur är också en angelägen fråga för många och 
igenväxning nämns som en utmaning för området. Djurhållning och bete ger 
möjligheter både för att skapa arbetstillfällen på landsbygden och för att gynna 
och bevara de naturvärden som är knutna just till bete. Det uttrycks också en 
oro för att förvaltning och skötsel av området inte genomförs på ett tillräckligt 
bra sätt så att naturvärdena kan bevaras för framtiden. 

De som deltagit i förstudien använder alla området för rekreation. De  berättar 
om sina naturupplevelser, artrikedomen och att de  uppskattar  områdets  karaktär 
och avskildhet. De ser möjligheter med en nationalpark för att utveckla en håll-
bar besöksnäring och vill ge fler möjlighet att använda området på sin fritid. 

Denna rapport är resultat av första delen i förstudien som avslutades juni 
2017. De fyra organisationerna har beslutat att fortsätta till ett nästa steg i 
förstudie processen och fördjupa sig vidare i ett antal frågor.
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Bakgrund
Sveriges nationalparker
Nationalparker i Sverige
Sveriges nationalparker har betydelse både som landskap med höga natur-
värden och som besöksmål. De är även viktiga för information och kunskaps-
spridning om landets natur. Genom den särskilda uppmärksamhet som 
nationalparker har såväl nationellt som internationellt kan de också ge 
stöd för regional och lokal utveckling inom besöksnäringen.

Sverige har idag 29 nationalparker. Kosterhavets nationalpark som 
 bildades 2009 är Sveriges yngsta nationalpark. Sveriges nästa nationalpark 
planeras att bli Åsnens nationalpark med invigning 2018.

Nationalparksplan för Sverige – långsiktig plan 
Arbetet med att inrätta nationalparker har en hundraårig historia i Sverige 
och har resulterat i att det idag finns 29 nationalparker. Det finns ett behov 
av att förbättra nätverket av nationalparker och därför har en långsiktig plan 
tagits fram. Nationalparksplanen från 2008 är inte kopplad till något regelverk 
eller lagstiftning utan den är en förteckning över områden som är lämpliga 
att ingå i Sveriges nät av nationalparker. 

De viktigaste utgångspunkterna för urval och bedömning av områden till 
nationalparksplanen är miljöbalkens bestämmelser, internationella kriterier 
och en systematisk grundprincip för fördelning av nationalparker i ett nät 
över landet. 

Kosterhavet. Limamusslan är en av Kosterhavets många arter. Foto: Tomas Lundälv/Göteborgs 
universitet. Kosterhavet, fyrarna på Ursholmen. Foto: Kjell Holmnér/Light vision.
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Sveriges nationalparker ska
• var för sig och tillsammans väl representera utbredda eller unika 

svenska landskapstyper i ett system över landet,

• omfatta hela landskapsavsnitt på normalt minst 1 000 ha,

• till sin kärna och huvuddel vara natur med ursprunglig karaktär,

• vara storslagna eller särpräglade i sitt slag, vara intressanta som 
 sevärdheter och ha höga naturvärden,

• kunna skyddas effektivt och samtidigt utnyttjas för forskning, 
 friluftsliv och turism utan att naturvärdena skadas.

Totalt föreslås 13 nya nationalparker i nationalparksplanen. Om alla 
 förslag genomförs får Sverige 40 nationalparker. 

Nationalparksplan för Sverige – genomförande 2015–2020
I genomförandeplanen beskriver Naturvårdsverket de områden som priori-
teras för nationalparksbildning fram till år 2020. Planen redovisar också hur 
arbetet med enskilda nationalparker bör genomföras. Planen har utgått från 
Nationalparksplan för Sverige – långsiktig plan och genomförandeplanen för 
perioden 2009–2013. Av de föreslagna områdena för nya nationalparker är 
fortfarande tolv kvar att genomföra. I genomförandeplan 2015–2020 föreslår 
Naturvårdsverket att följande fem områden prioriteras: 

• Bästeträsk, Gotlands län

• Nämdöskärgården, Stockholms län

• Reivo, Norrbottens län

• Vålådalen-Sylarna-Helags, Jämtlands län 

• Åsnen, Kronobergs län

Bästeträsk med omgivningar. Foto: Gunnar Britse.
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Tidigare områdesskyddsarbete
Kungliga vetenskapsakademien skrev 1938 till Kungl. Maj:t om det skynd-
samma behovet av en vetenskaplig utredning rörande frågan om avsättandet 
av typiska exempel på gotländska myrar och träsk såsom naturreservat i 
ändamål att bevara dessa åt framtiden och den naturhistoriska forskningen. 
I utredningen fanns Bästeträsk med bland ett urval av åtta träsk. Något 
beslut om skydd resulterade utredningen inte i. 

Naturvårdsverket uppmärksammande Bästeträsks unika kvaliteter i början 
av 1970-talet och ingav en begäran om skydd enligt 8§ miljöskyddslagen för 
Bästeträsk och dess tillrinningsområde. Kungl. Maj:t meddelade den 23 april 
1973 beslut om skydd av Bästeträsk och dess tillrinningsområde enligt begäran.

Bästeträsk är en utpräglat näringsfattig eller oligotrof sjö. Den är samtidigt kalciumrik och alkalisk, 
ett så kallat bleketräsk. Vattnet är klart och siktdjupet stort. Foto: Magnus Martinsson
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Kunskapen om de unika kvaliteterna medförde att Naturvårdsverket tog 
med området i sin redovisning för fysisk riksplanering 1971. Intresset för 
Bästeträsk och sjöns tillrinningsområde hade sin grund i olika vetenskap-
liga  publikationer bland annat från Uppsala universitet. Dessa publikationer 
lade grunden till att de gotländska träsken, däribland Bästeträsk, uppmärk-
sammades av International Biological Program (IBP) och International Union 
for Conservation of Nature. De för Gotland typiska, näringsfattiga och kalk-
rika sjöarna listades som några av de allra mest skyddsvärda insjövattnen i 
världen med stöd av UNESCO. I Project Aqua, IBP Handbook No 21, listas 
19 sötvattenområden i Sverige som särskilt skyddsvärda. Bästeträsk inklude-
rades i ett av dessa områden och de särskilt skyddsvärda sjöarna på Gotland 
beskrevs på följande sätt: Sjöarna är relativt små och oumbärliga av både 
vetenskapliga och praktiska skäl. Om en efter annan förstördes skulle öns 
hydrologiska situation bli än mer kritisk. Det räcker inte att skydda endast 
en eller två sjöar, eftersom deras sammanlagda vattenvolym är så begränsad.

Från mitten av 1980-talet har det pågått ett kontinuerligt arbete med skydd 
av natur i området, bland annat har det bildats ett antal naturreservat. Sedan 
Sveriges inträde i EU har det även tillkommit ett flertal Natura 2000-områden.

Kalktuff bildas i vattnet kring källor och källflöden. När det kalkrika vattnet strömmar upp ur 
 marken och får kontakt med luftens syre fälls kalken ut. Cyanobakterier tar hand om kalken och 
bildar olika strukturer. Foto: Magnus Martinsson.
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Uppdraget
Fyra organisationer i samverkan
Förstudie nationalpark Bästeträsk utgör ett samarbete mellan de fyra orga-
nisationerna Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län, 
Naturvårdsverket och Region Gotland. 

Arbetet började med en fältvandring sommaren 2016 och  annonserades 
med ett gemensamt pressmeddelande. Nu startar förstudien om en national-
park i Bästeträsk på Gotland. Bästeträsk är ett unikt område med höga natur-
värden. Nu ska Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Läns styrelsen 
Gotland och Region Gotland se hur området kan skyddas som nationalpark. 
Det inledande arbetet startar genom dialog med de som bor i, verkar i eller har 
intresse av området. Pressmeddelande, 2016-06-22. 

Projektorganisation
Länsstyrelsen har utfört arbetet med förstudien på uppdrag av Naturvårdsverket. 
I en styrgrupp har en representant från varje organisation ingått. Styrgruppen 
har haft fyra styrgruppsmöten. En projektgrupp bestående av Länsstyrelsens 
båda projektledare samt en kommunikatör, Naturvårdsverkets  projektledare, 
en representant från Region Gotland och en representant från Havs- och 
vattenmyndigheten har arbetat utifrån beställningen från Naturvårdsverket 
och har haft 22 projektgruppsmöten.

Organisationerna har även haft egna arbetsgrupper som bildat interna 
referensnätverk. Alla som deltagit från de fyra organisationerna återfinns 
i Kontaktlistan. 

Länsstyrelsens projektledare har lett den operativa delen av arbetet med 
förstudien och Länsstyrelsens kommunikatör har arbetat med att göra  projektet 
synligt för målgrupperna enligt Kommunikationsplanen. Länsstyrelsen har 
tagit fram dokumenten Projektplan, Kommunikationsplan och Tidplan som 
godkänts av styrgruppen.

Samarbeten
Anders Häggström, etnolog, från Uppsala universitet/Campus Gotland har 
följt med på flera av förstudiens aktiviteter för att lyssna och samla information 
till ett eget forskningsprojekt inom programmet Hållbara besök. 
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Geografisk avgränsning 
Området för förstudien är beläget på norra Gotland och avgränsas av 
Fårösundsvägen, väg 148, och kuststräckan mellan Storugns och Fårösund. 
I förstudieområdet ingår även angränsande marina miljöer. Längst bak 
i  rapporten finns en karta över området.

Syfte och mål 
Syfte

• Identifiera vilka möjligheter och utmaningar Naturvårdsverket behöver 
beakta för att kunna planera en genomförandeprocess inför bildande 
av en eventuell nationalpark.

• Ta reda på vilka intressen som finns i området så att en eventuell 
 genomförandeprocess kan planeras.

• Ge ett underlag för Naturvårdsverket att fatta beslut om den fortsatta 
processen med att skydda naturvärdena i området. 

Smedbocken är en karaktärsart för förstudieområdet. I Sverige finns den bara på Gotland och även 
här är den ovanlig. Foto: Magnus Martinsson. 
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Övergripande mål 

1. Kartläggning av hur området används idag.

2. Kartläggning av inställningen hos lokalbefolkning, företag och 
 organisationer till en nationalpark i området.

3. Kartläggning av vilka utmaningar som finns i området och som 
behöver hanteras i en eventuell fortsatt nationalparksprocess. 

4. Kartläggning av vilka möjligheter som redan nu kan identifieras  
i området för att bygga vidare på vid ett eventuellt beslut om 
 nationalpark.

5. Kartläggning av vilka aktörer som har intressen i området.

Intressenter/Målgrupper
Målgrupp 1
Markägare, fastighetsägare och arrendatorer i förstudieområdet.

Målgrupp 2
Organisationer, föreningar och övriga med verksamhet i förstudieområdet.

Målgrupp 3
Övriga med intresse i förstudieområdet.

Kategorisering
I kartläggningen har personerna delats in i kvinna, man och juridisk person.

Kommunikation
Kommunikationsmål

A. Målgrupperna har kunskap om arbetet med förstudien. 

B. Målgrupperna vet vad en nationalpark innebär och hur bildande processen 
ser ut. 

C. Målgrupperna har fått lämna synpunkter till förstudien och känner 
till hur dessa har tagits omhand. 

D. Nyckelpersoner känner till förstudien och står bakom den. 

Prioriteringsgrund

• Få fram så många synpunkter som möjligt.

• Ta reda på det som vi inte redan vet.

• Få målgrupperna att se möjligheten att framföra sina synpunkter  
i arbetet med förstudien.
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Strategival
Det här är första gången en förstudie genomförs för att belysa förutsättningarna 
för bildande av en eventuell nationalpark. Det finns inte färdiga mallar eller 
arbetssätt för en förstudie. 

Information har främst samlats in genom samtal och workshops. Aktivi-
teterna har anpassats för att låta många komma till tals genom bland annat 
samtal i små grupper där alla lyssnats på. Att skapa delaktighet har varit 
 viktigt och många möten med människor och organisa tioner har hållits 
på plats i området. Alla synpunkter, åsikter och svar har varit välkomna. 
Informa tionen skulle vara lätt att ta till sig och det skulle vara lätt att följa 
arbetet med förstudien. 

Open Standards for the Practice of Conservation 
Open Standards for the Practice of Conservation (OS) är en metod som 
används runt om i världen i arbetet med skydd av natur och för att forma 
en anpassningsbar (adaptiv) förvaltning i skyddade områden. Att använda 
OS ingick i uppdraget och projektgruppen har tillsammans med personer 
från referensnätverken använt metoden för att systematisera och strukturera 
resultaten från kartläggningen. Områdets bevarandevärden och hot mot 
dessa har också identifierats med stöd av OS.

Arbete med Open Standards. Foto: Anna Redmalm.
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Beskrivning av förstudieområdet
Karta över förstudieområdet finns längst bak i rapporten.

Korta fakta 
• Förstudieområdets landareal är sammanlagt cirka 10 900 hektar. 

• I förstudien ingår även de marina miljöerna som ligger i direkt anslut-
ning till områdets cirka tre mil långa kust. 

• Inom förstudieområdet finns cirka 300 hektar odlad mark, 700  hektar 
olika våtmarker, 7 400 hektar skog, 1 500 hektar övrig öppen mark 
och 950 hektar sjöar. 

• Bästeträsk är den största sjön med sina 665 hektar. Den är fem och en 
halv meter som djupast.

• I området finns även 24 kilometer vattendrag i form av diken och bäckar.

• Förutom 15 mil allmän väg finns det ungefär 20 mil väg klassad som 
 bilväg, sämre bilväg eller traktorväg som löper genom området.

• Staten genom Naturvårdsverket är den största fastighetsägaren 
i förstudie området med cirka 3 900 hektar. 

• Ungefär 200 hektar är samfälligheter.

• Fleringe socken har 64 permanent boende personer (2016).

Karta över förstudieområdet med markslag, vattendrag och vägar. © Lantmäteriet.
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Området
Området har alltid varit glest befolkat. Myrar och våtmarker har till stor 
del lämnats orörda utan att dikas ut. Jordbruksmarken i Fleringedalen är 
den bördigaste delen av området men i övrigt har jordbruk inte  förekommit 
i större skala. Det har inte heller funnits några större industrier som tagit 
marken i anspråk. Detta gör att förstudieområdet idag är ett stort samman-
hängande område som är relativt lite påverkat av mänskliga aktiviteter. 

Fleringe blev utflyttningsbygd på 1960-talet. De som bor i området idag 
har en högre medelålder än genomsnittet för Gotland. Några av de som 
bedriver lantbruk i området driver även fler gårdar på norra Gotland. 

Vid Bläse finns ett kalkbruksmuseum som besöks av många och intresse-
föreningen planerar att utöka sin verksamhet. Blå lagunen, ett gammalt kalk-
brott är en mycket välbesökt badplats och drar till sig runt 50 000 badsugna 
människor varje sommar. Sommartid har Hau gård ett välbesökt galleri med 
butik. Skymnings gård med sin gårdsbutik lockade fram till 2010 många 
besökare men har sedan dess upphört. 

Uppsala universitets forskningsstation för Östersjöforskning ligger vid Ar. 
Det militära övningsområdet på Trälge är på gång att tas i bruk på nytt efter 
flera års inaktivitet. 

År 2012 blev Ojnareskogen ett begrepp i stora delar av Sverige. Många 
 samlades i området för att protestera mot planerna på en ny kalktäkt och 
mot avverkningen av skog inför anläggandet av ett transportband till den 
nya täkten. Intresset för händelserna i Ojnareskogen var stort i Sverige och 
protesterna blev även internationellt uppmärksammade. 

Fleringedalens jordbrukslandskap med Bästeträsk i bakgrunden. Foto: Gunnar Britse.
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Naturvärden
Naturen i förstudieområdet präglas av en stor variation och det är variationen 
tillsammans med mosaiken av olika naturtyper som bidrar till att området har 
höga naturvärden. Flera inventeringar har genomförts i området och de visar 
på områdets mycket höga naturvärden, bland annat  nyckelbiotopsinventering, 
våtmarksinventeringen och inventeringar av kärlväxter inom projektet Gotlands 
Flora. Antalet förekomster av rödlistade arter i området är stort. 

En mosaik av naturtyper med sjön Nyrajsu i förgrunden. Foto: Gunnar Britse.

Vegetationen består av magra och glesa tallskogar som bildar en mosaik med 
öppna alvarmarker, fuktängar, rikkärr och vätar. I området finns även ängs- 
och hagmarker präglade av bete och slåtter sedan mycket lång tid tillbaka. 
Geologiskt är området variationsrikt och här finns raukområden, klintnäsor, 
strandvallssystem och hällmarksstrukturer. I delar av området präglas geo-
hydrologin av den karstifierade berggrunden som bildar ett komplext samspel 
mellan ytvatten och grundvatten. Djupa, så kallade, karstsprickor bildas när 
kalkberggrunden vittrar. När grundvattennivåerna är låga försvinner regn-
vattnet snabbt ner i sprickorna och berggrunden. Vid höga grundvattennivåer 
strömmar kalkrikt vatten istället ut genom sprickorna. Mängden vatten i 
landskapet varierar därför kraftigt i området beroende på årstid och väderlek.

Kulturvärden
Området är rikt på fornlämningar och kulturhistoriska lämningar. Här finns 
gravfält och boplatser från olika tider. Röjningsrösen och hägnadsrester visar 
hur jorden brukats. Exempelvis finns det rika lämningar från sten ålder, brons-
ålder, äldre järnålder, vikingatid och medeltid vid Hau med omnejd och på 
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Grönudden finns lämningar från en vikingatida hamn, gravar från yngre järn-
åldern samt en kyrkogård från tidig medeltid. 

Många fiskebåtar har förlist under alla tider i området och det finns en 
koncentration av förlista fartyg i inloppet till Fårösund vid Aurgrunn. Vraken 
längs kusten är mer eller mindre välbevarade. 

I området finns flera fiskelägen med bodar för husbehovsfiske. Grostäde fiskeläge. Foto: Cecilia Nygren.

I Fleringedalen finns ett sammanhållet odlingslandskap präglat av 1800-talets 
brukningsskick med omgivande utmarker som betats. Bebyggelsen speglar väl 
den gotländska bondekulturen under 1700- och 1800-talen med välbevarade 
byggnader i sten. Här ligger den sägenomspunna spelmansgården Grodda. 
Centralt i dalen ligger Fleringe kyrka, en medeltida kyrka som är i det närmaste 
intakt bevarad. 

Den stora ensamgården Hau har en välbevarad gårdsmiljö från 1700-tal och 
tidigt 1800-tal och visar tydligt olika skeden i en långvarig markanvändning. 

På Haunäset låg tidigare ytterligare två, nu rivna, ensamgårdar, Trelge och Vialms. Trelge 1977. 
Foto: Stefan Haase.



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6785
Förstudie nationalpark Bästeträsk

20

Kalkindustrimiljön vid Bläse är en bruksmiljö som ännu idag tydligt speglar 
den industriella processen och brukssamhällets sociala uppbyggnad. I  området 
finns välbevarade kalkugnar och kalkugnsruiner, kalklador, en mordhög 
(avfallshög), hamnanläggning och ett järnvägsspår till det gamla stenbrottet. 
Disponentvillan och en del arbetarbostäder finns kvar från det gamla bruks-
samhället. Idag finns ett bruksmuseum i området. 

Bläse industrimiljö idag. Foto: Gunnar Britse.

Dricksvatten
På norra Gotland finns kommunalt vatten och avlopp på ett flertal platser. 
Variationerna mellan vattentäkterna är stora, både vad det gäller kvalitet och 
kapacitet. Bästeträsk har funnits med länge i Region Gotlands planer som 
en möjlig råvattentäkt för allmän vattenförsörjning. Bästeträsk är idag en av 
Gotlands två större ytvattentäkter, i övrigt är Gotland i huvudsak beroende 
av grundvattentäkter.

Ett nytt vattenverk invigdes 2015 i Fårösund. Anläggningen består bland 
annat av ett råvattenintag i Bästeträsk där pumpstationen finns och en led-
ning från pumpstationen till det nya vattenverket. Enligt en vattendom har 
Region Gotland möjlighet att ta ut 22 L/s från Bästeträsk, dels för allmän 
vattenförsörjning, dels för att förse forskningsstationen vid Ar med vatten. 
Vattenverket försörjer cirka 800 personer i Fårösund och Bungenäs och uttaget 
uppgår till cirka 4–6 L/s. Sommartid fördubblas befolkningen och vatten-
behovet ökar till som mest 12 L/s. Region Gotland har bedömt att tillväxten 
för Fårösund med omnejd kan uppgå till cirka 340 permanentbostäder och 
fritidshus inom de närmaste tio åren.
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Fårösund försörjdes tidigare med vatten från Hau träsk, vattenuttaget från 
Hau träsk har upphört men sjön är fortfarande reservvattentäkt.

Vilken roll Bästeträsk kan få som vattentäkt i framtiden är svårt att för-
utsäga. Idéer om att koppla samman ledningssystemen på norra Gotland 
i ett nät för att få högre leveranssäkerhet har funnits. Bästeträsks betydelse 
som vattentäkt ökar om idéerna förverkligas, men för närvarande finns inga 
konkreta planer. Om ett framtida uttag ur sjön skall ökas måste kunskapen 
om sjöns hydrologi förbättras. 

Många som bor och bedriver verksamhet på den gotländska landsbygden 
är beroende av den egna vattentäkten för sin vattenförsörjning. Nästan allt 
vatten som konsumeras är grundvatten och de flesta har en bergborrad brunn. 
Dricksvattenförsörjningen för de hushåll och verksamheter som ligger inom 
 förstudieområdet kommer från enskilda vattentäkter. 

En undersökning av enskilda vattentäkter genomförs vart femte år på 
Gotland. Syftet är att få en översiktlig kunskap om statusen på dricksvattnet 
i de enskilda vattentäkterna och hur kvaliteten ändras över tid. Många av 
de enskilda vattentäkterna har under längre eller kortare perioder problem 
med vattenkvaliteten. Ofta är problemet för höga halter av bakterier, men 
det kan även röra sig om förhöjda halter av klorid, nitrit och nitrat. Det kan 
vara otäta brunnar, undermåliga avlopp och andra föroreningskällor som 
ger upphov till problem med vattenkvaliteten. Gotlands sprickiga berggrund 
bidrar till att föroreningar lättare tränger ner i grundvattnet.

Bästeträsk. Foto: Magnus Martinsson.
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Skyddade områden
Vattenskyddsområden 
Det finns vattenskyddsområden för både Hau träsk och Bästeträsk. För 
att skydda Bästeträsk som vattentäkt har Region Gotland ansökt om att få 
inrätta ett nytt vattenskyddsområde. Det planerade vattenskyddsområdets 
sekundära skyddszon utgörs i förslaget av Bästeträsks hela tillrinningsområde. 
För närvarande pågår sammanställningen av en samrådsredogörelse. 

Karta över förslag på primär respektive sekundär skyddszon för vattenskyddsområde, ur Region 
Gotlands ansökan om nytt vattenskydds område för Bästeträsk. © Lantmäteriet, Region Gotland.
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Karta över naturreservat och skogliga biotopskydd i förstudieområdet. © Lantmäteriet, 
Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen.

Till vänster: Havsörnen har ökat på Gotland de senaste åren. Till höger: Gotlandssnok, Natrix natrix 
gotlandica, är vanlig i området. Den är rödlistad och finns bara på Gotland. Foto: Magnus Martinsson.

Naturreservat och biotopskydd
Naturreservaten Bräntings haid, Bästeträsk, Grodde, Hoburgsmyr, Horsan, 
Mölnermyr, Vitärtskällan samt delar av Gotlandskusten ligger inom förstudie-
området. Totalt är cirka 3 300 hektar eller 30 procent av  förstudieområdets 
areal skyddad som naturreservat. Förutom naturreservaten är 15 hektar 
 skyddade genom biotopskydd. 
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Tillträdesförbud
För Lillholmen och Storholmen i Bästeträsk samt för Falholmen gäller till-
trädesförbud mellan 15 mars och 15 juli med hänsyn till fågellivet på öarna.

Falholmen i Östersjön och Bästeträsk med Lillholmen och Storholmen. Foto: Gunnar Britse. 

Natura 2000
Det finns fem Natura 2000-områden inom förstudieområdet, utpekade 
med stöd av EU:s fågeldirektiv eller art- och habitatdirektiv. Områdena är: 
Bästeträsk, Mölnermyr, Stora Vikers, Vitärtskällan samt Hoburgsmyr.

Regeringen beslutade om nya och utvidgade Natura 2000-områden 
på Gotland 2015, antalet Natura 2000-områden och arealen som ingår i 
Natura 2000-nätverket inom förstudieområdet ökade därmed. Strax där-
efter gjordes en ansökan om rättsprövning av regeringens beslut hos Högsta 
Förvaltningsdomstolen (HFD) av två intressenter. HFD har i en dom från 
juni 2017 funnit att regeringens beslut inte ansetts strida mot någon rätts-
regel och beslutet att peka ut Stora Vikers som nytt Natura 2000-område 
samt en utvidgning av Natura 2000-området Bästeträsk därmed ska stå fast.
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Karta över Natura 2000-områden i förstudieområdet. © Lantmäteriet, Naturvårdsverket.

Riksintressen
Riksintresse för naturvård, friluftsliv, kulturmiljövård, värdefulla ämnen och 
material samt för totalförsvarets militära del finns inom förstudieområdet. 

Övrigt i området
Mer kunskap behövs om de marina miljöerna
Idag saknas tillräcklig kunskap om vad som finns under havsytan i  anslutning 
till förstudieområdet. Därför har Länsstyrelsen påbörjat en inventering av havs -
miljöerna. Inventeringen ska pågå till 2018. År 2017 kommer 25 platser utan-
för hela kuststräckan att undersökas med dropvideo, för att få en överblick 
över de marina naturvärdena. I en undersökning med dropvideo sänks en 
videokamera ned till botten och filmar ett område på cirka fem  kvadratmeter. 
Dropvideo dokumenterar habitat (marina naturtyper),  bottenstruktur och fast-
sittande arter, då främst alger, kärlväxter och musslor. Ibland kan även  epifauna, 
djur som lever på havsbotten och en eller annan fisk fångas på bild. Under 
vintern kommer Länsstyrelsen att utvärdera resultaten av undersökningarna 
och bestämma vilka områden som ska undersökas noggrannare nästa säsong. 
Tänkbara metoder är snorkling i grunda områden och bottenhugg på mjuka 
bottnar i djupare områden. Även dyk transekter och provfiske kan bli aktuellt. 
När inventeringarna är genomförda kan Länsstyrelsen utvärdera om det finns 
värdefulla marina miljöer i området som är önskvärda att skydda.
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Karta över det marina undersökningsområdet som sträcker sig från Kappelshamnsviken i väster till Skärs-
ändan på Fårö där naturreservatet Salvorev tar vid. Karta © Länsstyrelsen i Gotlands län, Sjöfartsverket.

Sjöfart 
Norr om förstudieområdet passerar många fartyg. Även fartygstrafiken till 
Kappelshamn och genom Fårösund är betydande. Kartillustrationen visar den 
 sammanlagda trafiken med handelsfartyg år 2014 norr om förstudieområdet. 
Trafiken med fiske- och fritidsbåtar är inte inkluderad. 

Så här läses illustrationen:

• Om ett fartyg passerar en ruta en gång så registreras en fartygsdag.

• Om ett och samma fartyg passerar en ruta under två olika dagar så registreras 
två fartygsdagar.

• Om två fartyg passerar samma ruta varsin gång så registreras två  fartygsdagar.

• Om ett fartyg ligger still i två dagar (ovanligt utanför kajområdet) i en ruta 
så registreras två fartygsdagar, och så vidare.

Gul ruta = 1–10 fartygsdagar

Ljusbrun ruta = 11–100 fartygsdagar

Mörkbrun ruta = 101–1000 fartygsdagar

Svart ruta = fler än 1001 fartygsdagar

Fartygstrafik i närheten av förstudieområdet under år 2014. Analyserna har genomförts av Kjell Larsson, 
Sjöfartshögskolan och Linnéuniversitetet med rådata från Sjöfartsverket.
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Prövning av täktverksamhet
Inom förstudieområdet pågår två prövningar om storskalig täktverksamhet. 
Nordkalk AB har ansökt om en ny kalktäkt på fastigheten Bunge Ducker 1:64 
och SMA Mineral AB har ansökt om utvidgad täktverksamhet på sin fastighet 
Bunge Stucks 1:368. Prövningarna har pågått under lång tid och tagits upp i 
de olika instanserna Mark- och miljödomstolen, Mark- och  miljööverdomstolen 
och Högsta domstolen i olika omgångar. Just nu ligger båda prövningarna 
hos Mark- och miljööverdomstolen. 

SMA Minerals kalktäkt vid Strå och Nordkalks provbrott på fastigheten Bunge Ducker. Foto: Gunnar Britse.

Hållbara Gotland – en regional agenda med statligt stöd
Regeringen satsar 100 miljoner kronor för att långsiktigt stärka industri och 
näringsliv på Gotland genom att fokusera på regionens styrkeområden. Nya 
verksamheter ska skapas och befintliga företag och verksamheter ska  utvecklas 
vidare. Satsningen fram till 2019 kommer att följas upp för att säkerställa 
resultat på längre sikt. Insatserna förväntas leda till ökad sysselsättning på 
ön. Hållbara Gotland har fokus på fyra arenor: 

• Ny industriell utveckling

• Framtidens hållbara livsmedel och havets näringar

• En hållbar besöksnäring

• Det digitala försteget
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Markanvisningstävling för kvarnen i Ar
Region Gotland äger kvarnen i Ar som är i stort behov av renovering. Varken 
Region Gotland eller Uppsala universitet har behov av byggnaden för sin verk-
samhet och därför utlyste Region Gotland en markanvisningstävling år 2015. 

Bästeläsk i Ahr AB var det vinnande förslaget. I verksamhetsidén ingår 
att hålla visningar och bedriva anslutande caféverksamhet samt konferens-
verksamhet med tillhörande övernattningsmöjligheter. Parterna har underteck-
nat ett markanvisningsavtal om en kommande, nybildad fastighet på 3 000 till 
5 000 m2. Kvarnbyggnaden och de kringliggande byggnaderna ska återställas 
till ursprungligt skick och anpassas till industriell produktion av ekologiska 
och miljövänliga läskedrycker enligt markanvisningsavtalet. Utredning och 
planering för VA ska påbörjas.

Samarbetsprojekt om utvecklingen i naturreservatet Bästeträsk 
Åren 2009–2011 genomförde Länsstyrelsen tillsammans med Region Gotland 
och ALMI projektet Natur- och kulturturism i Ar/Bästeträskområdet, det så 
kallade Ar-projektet. Syftet var att undersöka möjligheterna för utveckling i 
skyddade områden och att underlätta för företagande, tillgängliggöra  naturen 
och samtidigt skydda natur- och kulturvärden. Företagare och boende i  området 
deltog i processen och ett antal möten genomfördes. Fokus  hamnade bland 
annat på att lösa situationen vid Blå lagunen. Länsstyrelsen och Region Gotland 
arbetade med attitydförändringar i synen på utveckling och affärsmöjligheter 
i skyddade områden och fick en ökad förståelse för företagens behov.

Ar med Bästeträsk i bakgrunden. Foto: Gunnar Britse.
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Genomförande 
Tack
Tack till alla er som bidragit med er tid och era synpunkter till förstudiens 
 innehåll. Vi är tacksamma för att ni givit oss ert förtroende och för att ni delat 
med er så öppet om vad ni tänker och tycker. 

Varje berättelse är unik och under rubriken Det här visade kartläggningen har 
vi sammanställt era berättelser. Vi hoppas att vi förvaltat ert förtroende väl. 

Karolina och Jenny 
Projektledare

Så här gjorde vi
Vi har berättat vad en nationalpark är och hur en bildandeprocess går till. Vi 
har träffat alla som har velat träffa oss. Värdet av lokal förankring för att bygga 
och förvalta förtroende liksom betydelsen av en bra kommunikation i processen 
har blivit tydlig i arbetet med förstudien.

Fastighetsägarna kontaktades först av alla och ett brev skickades ut till 300 
fastighetsägare. Uppdraget var att lyssna till de som bor och verkar i området först 
och främst. Många hörde av sig med önskemål om att få framföra sina  synpunkter. 
Aktiva föreningar och organisationer i  förstudieområdet samt fastighetsägare med 
större markinnehav centralt i området som inte redan hört av sig kontaktades 
för att bilden av förstudieområdet skulle bli komplett. 

Synpunkter har tagits emot genom personliga möten både på Länsstyrelsen 
och hemma hos fastighetsägare eller i föreningslokaler, genom  telefonsamtal och 
via e-post. Grupperna har varit från en till sju personer stora. Med de större 
grupperna genomfördes mötet som en workshop där deltagarna fick skriva sina 
synpunkter på post-it lappar. Post-it lapparna placerades på en karta för att 
illustrera var aktiviteterna gjordes och synpunkterna på  möjligheter och utma-
ningar kategoriserades under samlande rubriker på en anslagstavla i rummet. 
Vid mötet reflekterade vi gemensamt över de synpunkter som kommit fram. 

Workshop på Länsstyrelsen. Foto: Anna Redmalm.
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Dessa lyssnade vi på
Totalt har 165 fysiska och juridiska personer deltagit i förstudien. De flesta 
har varit 50 år eller äldre, endast två var ungdomar. I förstudieområdet ingår 
10 900 hektar mark, vi har varit i kontakt med representanter och ägare till 
9 500 hektar av den marken. 

Målgrupp 1, fastighetsägare
Vi har träffat 92 fastighetsägare varav 39 kvinnor, 42 män och 10 juridiska 
personer. De juridiska personerna har företrätts av fler människor.

Målgrupp 2, föreningar och organisationer
Vi har träffat 16 organisationer och föreningar som har företrätts av 
41  personer, varav 13 kvinnor och 28 män. 

Målgrupp 3, övriga intressenter
Vi har träffat 33 personer, varav 11 kvinnor, 15 män och 7 juridiska personer 
i gruppen Övriga intressenter. Bland övriga intressenter återfinns fastighets-
ägare utanför förstudieområdet och privatpersoner som kontaktat oss för att 
få framföra sina synpunkter, goda vänner och anhöriga till fastighets ägare, 
någon som äger en fiskebod, media, och konstnärer. I målgrupp 3 ingår även 
företag, Försvarsmakten och politiker. 

Så här kommunicerade vi
Hemsidan
På Länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/gotland har information sam-
lats om förstudien. Den har kontinuerligt uppdaterats med nyheter,  aktiviteter 
och vad media rapporterat om arbetet. Det finns en sida med frågor och svar 
som fyllts på efter hand. På hemsidan finns även information om vad en 
nationalpark är och hur en nationalpark bildas. 

Fältvandringar
Länsstyrelsen har genomfört tre fältvandringar för alla som varit intresserade. 
Under fältvandringarna har vi informerat om förstudien och visat några av 
områdets variationsrika miljöer.

• 11 maj – Brandfält och andra naturmiljöer intill sjöarna Nyrajsu och 
Mavrajd. 19 personer, 8 män och 11 kvinnor deltog på vandringen. 

• 18 maj – Södra Bästeträsk med sällsynta arter och susande lövskog 
i Hässleänget med ängsmark och gamla lövträd. På denna vandring 
 deltog 52 personer varav 8 barn, 22 män och 30 kvinnor.

• 20 maj – Alvarmarker och den mångfacetterade naturen sydöst om 
Bästeträsk. 31 personer varav 6 var barn, 13 män och 18 kvinnor deltog 
på vandringen.

http://www.lansstyrelsen.se/gotland
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Fältvandring från Hässleänget till Bästeträsk. Foto: Karolina Johansson.

Nyhetsbrev
Fyra nyhetsbrev har skickats via e-post. Via Länsstyrelsens hemsida kan man 
anmäla sig som prenumerant till nyhetsbrevet. 

Vårhälsning
En vårhälsning skickades till 1160 hushåll på norra Gotland med information 
om att förstudiearbetet pågår, att det är första steget i att bilda en eventuell 
nationalpark och att vi gärna vill få in fler synpunkter. Vi bjöd även in till 
fältvandringarna i maj.

Film
En film som berättar om arbetet med förstudien har tagits fram. Filmen har 
visats i många av samtalen och går att nå via Länsstyrelsens hemsida eller 
denna länk: https://vimeo.com/214453571. 

https://vimeo.com/214453571
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Mer 
Länsstyrelsen har förankrat arbetet med förstudien internt på Länsstyrelsen 
genom att genomföra fem workshops, en med varje enhet. Vid två tillfällen 
har vi berättat om arbetet med förstudien på den Regionala samverkans-
gruppen på Gotland. Vi har deltagit vid Fenomenalens Hållbarhetsfest, ett 
symposium på Uppsala universitet om Hållbara besök, nätverkat på 92 
 möjligheter och medverkat i lokala media.

Filmen producerades av filmbyrån Rumblewood. Foto: Rumblewood AB.

Fältvandring i maj med stopp på ett brandfält. Foto: Jenny Lundahl.
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Det här visade kartläggningen 
Här får du reda på vad de som deltagit i förstudien tycker om en national-
park i området. Metoden Open Standards for the Practise of Conservation 
har använts för att systematisera och sammanfatta allt material. En indelning 
har gjorts i intressegrupper, grupper där vi ser att det finns gemensamma 
nämnare. Alla synpunkter redovisas och vilken eller vilka intressegrupper 
som uttryckt synpunkten. I redovisningen är det inte individen som talar 
utan intressegruppen. För föreningar, organisationer, försvarsmakten och 
kalkindustrin har namn angetts för en del av synpunkterna. 

Rubrikerna som samlar svaren återkommer i de tre kapitlen Aktiviteter, 
Möjligheter och Utmaningar. 

Intressegrupper
• Sommargotlänningar och ägare av fritidshus 

Uppskattar miljön, dess karga karaktär, ostördheten och lugnet. Har 
ofta en historisk koppling till området genom tidigare generationer. 
Har starka band till området och är ofta engagerade i sin plats. 

• Fast boende och markägare 
I den här gruppen finns de som brukar jorden och skogen, har djur på 
bete, äger hästar, jagar, fiskar och bedriver småskaligt företagande. De 
värnar om sin hembygd. Delaktighet och lokal förankring är viktigt. 
De är måna om att kunna fortsätta att leva och bo i området och att 
området utvecklas så att det kan locka till sig unga människor. 

• Friluftsliv och rekreation 
De som är i området på sin fritid samt jägare utan egen mark, sportfiskare 
och konstnärer. 

• Försvarsmakten 
Försvarsmakten kommer att återuppta sin verksamhet i området. Här 
finns skjutfältet Trälge. Enligt gällande tillstånd kan de använda  området 
160 dagar om året för militär verksamhet. Övrig tid har allmänheten till-
träde till området. De har ett utpekat influensområde som är större än 
fastigheten och som de har intresse av. 

• Kalkbolag med storskalig verksamhet  
Nordkalk AB och SMA Mineral AB är de två kalkbolagen som har 
 verksamhet i eller i direkt anslutning till området. De bryter, krossar 
och skeppar ut kalksten. Kalken används huvudsakligen i stålindustrin. 
Båda  täkterna har haft verksamhet under lång tid och bolagens ägare 
har skiftat. Bolagen har egna hamnar i Storugns och i Strå.

• Uppsala universitet och Forskningsstationen på Ar 
Idag bedrivs utbildning och forskning på fisk och akvatisk ekologi på 
stationen. De tar emot studiebesök och har internationella samarbeten. 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6785
Förstudie nationalpark Bästeträsk

34

Med tillgång till stora mängder rent vatten från Bästeträsk och tillgången till 
bland det renaste vattnet i Östersjön finns förutsättningar att bedriva forskning 
på både sötvattenlevande arter och marina arter på  stationen. Dessa förutsätt-
ningar gör forskningsstationen unik både i Östersjö området och i Europa. 

• Besöksnäring 
Aktörerna inom besöksnäringen ser en stor potential för området. De ser 
möjligheter att utöka sin verksamhet, samarbeta och att ge besöks näringen 
en hållbar inriktning.

 De här har vi träffat: Bläse Kalkbruksmuseums intresseförening, Bungemuséet 
AB och Kulturhistoriska föreningen i Bunge, Bunge  vandrarhem och STF 
vandrarhem Lärbro.

• Organisationer och föreningar 
Föreningarna har ett stort engagemang i området. Vi har träffat  föreningar 
som använder naturen som bas i sin verksamhet, de orienterar, rider och 
 fiskar. Föreningen Bevara Ojnareskogen har bildats med anledning av 
engagemanget för just det här området och en vilja att arbeta för en 
 transparent beslutsprocess om nya kalktäkter. 

 De organisationer och föreningar som vi har haft kontakt med är: Ahr fiskeri-
förening, Austur islandshästförening, Bevara Ojnareskogen, Bunge  jaktklubb, 
Fårösunds sportfiskeklubb, Gotlands Botaniska  förening, Grodda jaktklubb, 
Hembygdsföreningen Groddagården, Ladubro utveckling, Naturskydds-
föreningen Gotland, orienteringsklubbar, Skydda skogen, Storugns jaktklubb, 
Svenska Botaniska Föreningen, Urbergsgruppen.

Sol över snöigt landskap. Foto: Sofia Bothorp.
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Det här fick vi höra
Det här är en sammanfattning och summering av synpunkter och frågeställ-
ningar som förts fram i samtalen. 

Samtalen
Det finns en vilja att dela med sig av sina synpunkter och att de vi lyssnat på 
har varit noga med att ge just sin bild. –Nu tror jag att jag har fått säga allt!

Möjligheter och utmaningar
Vi har frågat efter vilka möjligheter och utmaningar man ser med en national-
park i området. Det som en person ser som en möjlighet kan nästa person se 
som en utmaning. Möjligheter och utmaningar växlar med mål och förvänt-
ningar. Vad som i en kommande process framträder som möjligheter är helt 
beroende av hur man i ett senare skede förhåller sig till alla de synpunkter 
som kommit fram i den här kartläggningen.

Vatten
Synpunkter om vattnet kommer fram i nästan varje samtal. Vatten som livs-
nödvändig resurs för att kunna leva och arbeta i området. Oro för att vattnet 
ska ta slut eller förstöras om marken exploateras. I samtalen uttrycker man sin 
rädsla för vad som kan hända med vattnet om den storskaliga kalkindustrin 
får nya tillstånd att bryta kalk. 

Kölningsträsk. Foto: Magnus Martinsson.



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6785
Förstudie nationalpark Bästeträsk

36

Bete
Många ser att antalet betesdjur i markerna har minskat över åren och att 
många hagar och skogar växer igen. I området finns stora arealer utmarks-
bete, mark och skogar i utkanten av jordbruket som använts för bete. Även 
gårdar utanför förstudieområdet har haft bete här. 

Nästan alla vi träffat säger att det är viktigt att det finns betesdjur i  området. 
Det är viktigt att kunna fortsätta bruka jorden och att det finns förutsättningar 
för att bedriva lantbruk.

Blå lagunen
Den stora mängden badsugna besökare till Blå lagunen och den  biltrafik 
det genererar ser de flesta som ett problem. Vägnätet och hastigheten är inte 
anpassad till den ökade trafikmängden några veckor varje sommar. Många 
ser en stor risk för trafikolyckor. Den smala passagen förbi Ar mellan Bästeträsk 
och Östersjön är en utsatt vägsträcka. Vattentäkten Bästeträsk är inte skyddad 
från eventuella utsläpp från en olycka där vägen går intill sjön.

Stenkustvägen
Problem med framkomligheten längs med Stenkusten kommer upp i de flesta 
samtal. Idag är vägen gropig och delar av vägen är näst intill omöjlig att ta 
sig fram på annat sätt än till fots. Därför väljer många att köra på strand-
vallarna bredvid vägen. Terrängkörningen på strandvallarna lämnar spår 
efter sig för all framtid. 

Stenkusten vid Grostäde. Foto: Gunnar Britse.
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Friluftslivet
Alla vi pratat med nyttjar området för rekreation i någon form; de åker 
på utflykter, tar den dagliga promenaden med hunden, cyklar och rider på 
skogsvägarna, badar i hav och sjö. Många nämner nätet av de små grusvä-
garna som en stor tillgång för området och för friluftslivet.

Skönheten och naturvärdena
De allra flesta nämner skönheten i naturen och att de vill dela med sig av allt 
det vackra. Många lyfter fram områdets speciella karaktär. Det glesa, karga 
och steniga är eftertraktat och unikt. Man nämner artrikedomen med orkidéer 
och andra växter, fjärilar, skalbaggar och fåglar samt möjligheten att få se både 
havsörn och kungsörn. Många i området njuter av att titta på solnedgången 
och stjärnhimlen.

Anknytning till området 
Många av de som har fritidshus idag har valt att komma tillbaka till sin 
barndoms upplevelser. De har köpt en fastighet i ett område där deras mor- 
och farföräldrar bott och arbetat. Fritidshusägarna har minnen från en tid 
när fler arbetade i området i många olika yrken och när samhällets service 
var bred med till exempel affärer och skola.

Hamnen i Ar någon gång under perioden 1920–1940. Foto: Marga Ekstrand, ur Pär-G Werkelins arkiv.
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Hamnen i Ar och s/s Lilly 1935. Foto: Marga Ekstrand, ur Pär-G Werkelins arkiv.

Media 
I några samtal har medias rapportering om konflikten mellan stenindustri 
och skyddande av natur tagits upp. En del av de vi samtalat med känner inte 
igen den bild av området som lyfts fram i lokalmedia. De markägare som 
faktiskt berörs har inte fått inte komma till tals tidigare. 

Inställningen till en ny nationalpark
Inställningen till en ny nationalpark i området har kommit fram i nästan alla 
samtal. Vid samtalen har vi informerat om vad en nationalpark är och hur 
en bildandeprocess går till, att det i dagsläget inte finns ett färdigt förslag på 
geografiska avgränsningar, föreskrifter eller skötselplan och att staten äger 
marken i en nationalpark.

Av de 165 personer som deltagit i förstudien är 149 personer positiva till 
en nationalpark i området och fem personer vill inte att en nationalpark bildas. 
Elva personer har inte berört frågan, förhållit sig neutrala eller är på gång att 
avyttra sin fastighet. SMA Mineral AB, Nordkalk AB och Försvarsmakten, 
är inte emot naturskyddsåtgärder eller en nationalpark på Gotland utan före-
språkar en samexistens mellan naturvård och annan verksamhet. 
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Aktiviteter
Här kan du läsa om hur intressegrupperna använder området idag. Ambitionen 
är att redovisa mångfalden av aktiviteter på ett så direkt och oredigerat sätt 
som möjligt så att intressegrupperna får komma till tals.

Sommargotlänningar och ägare av fritidshus
Friluftsliv och naturen
Plockar svamp, smultron och lingon. Tittar på fåglar, växter och insekter. 
Njuter av fåglar, fjärilar, orkidéer, gräshoppor, hällmarker och myrar. Badar 
i Bästeträsk och i Blå lagunen när det inte är så mycket turister. Barnen 
har en flotte i en av småsjöarna. Seglar och vindsurfar i Bästeträsk. Fiskar 
och kör båt i Bästeträsk. Vandrar i skogen, mellan Rute och Fleringe, längs 
kusten och tittar på solnedgången. Cyklar till Svarvnäset, längs Ojnareväg 
och på Hau kyrkgata. Går till Hässleänget. En grupp träffas regelbundet 
i Ojnareskogen och vandrar och fikar. Midsommarfirande vid Ojnarebod. 

Bad i Bästeträsk. Foto: Mattias Henriksson.

Vatten
Har en samfällighet som tar dricksvatten i Bästeträsk. 

Jakt och fiske
Fiskar kräftor i Nyrajsu och öring längs hela kusten.

Bo och leva
Visar området för vänner och bekanta; Ojnarevägen, Bunns kalkugn, träsken. 
Besöker Bläse Kalkbruksmuseum och åker tåget. Deltar i lokala arrangemang 
i socknen. Deltar i sommarfesten på Ar och segeldag med två- och tremän-
ningar i Ar. Studerar och forskar om områdets historia, samlar historiska 
bilder. Samlar på berättelser om området och livet som levts här.
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Fast boende och markägare
Friluftsliv och naturen
Är i skogen för rekreation och naturupplevelser. Njuter av trollskogen. Upptäcker 
naturen. Gör dagliga promenader. Hundpromenader. Vandrar söder om Stux-
brottet, Linnés väg och öster om Bästeträsk. Tittar på blommor och orkidéer. 
Plockar smultron, najkar. Tittar på rådjur. Skådar fågel och tittar på örnar. Vandrar 
på natten för att lyssna på nattskärra. Letar stenar på stranden. Badar i Arbrottet, 
Bästeträsk, Blå lagunen, havet och vid sandstranden i Välles, simmar i Trullträsk. 

Har utflyktsmål, Trälge och strandbodarna vid Graustäde, Svarvnäset, 
Mölnermyr, Djupvik, Stenbrottet, Bläse, Slagghögen i Bläse, Nyrajsu, Hässleänget 
och Tvärlingshaid. Tittar på solnedgången vid kusten. Grillar vid stranden och 
strandbodarna. Åker tåget mellan Bläse och gamla kalkbrottet. Springer och 
motionerar. Orienteringsklubben nyttjar området. Cyklar längs kusten och 
på småvägarna. Rider på vägar och stigar i området. Långturer till häst. Åker 
skidor och skridskor. Seglar isjakt på Bästeträsk. Campar med tält. Tittar på 
 rallytävlingar som arrangerats i området. Målar av naturen. Grupp träffas 
 regelbundet i Ojnareskogen och vandrar och fikar.

Joggingtur på en av alla grusvägar. Foto: Rumblewood AB.

Vatten
Byggt en damm med dricksvatten till djuren

Jord- och skogsbruk
Nyttjar skog och mark för bete. Betar markerna med lamm, häst och russ. 
Arrenderar betesmark. Tillverkar produkter av lammskinn och ull.

Spannmålsodling med vårvete, fodervete, korn, havre, vall och ärtor i 
Fleringedalen. Odlar foder och hö. Arrenderar ut jordbruksmark. Har många 
egna maskiner och kör legokörningar. Bedriver skogsbruk, tar ut ved och virke 
ur skogen, plockar ut husbehovsvirke, virke för snickeri, har en bondsåg. Hyr 
ut mark för mobilmaster.
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Jakt och fiske
Arrenderar ut jaktmark. Jagar bland annat rådjur, räv, gäss, duva. Fiskar 
kräftor, sik och abborre i småträsken och i Bästeträsk. Upplåter fiskerätt och 
stuga vid Horsan till Fårösunds sportfiskeklubb.

Småföretag
Har anläggningsfirma och gör grävjobb i området. Småskalig stenbrytning 
för till exempel stenmurar.

Besöksnäring
Hyr ut stuga till turister.

Bo och leva
Lyssnar till friluftspredikan vid Grodde fiskeläge. Deltar i aktiviteter vid 
Groddagården och går på kyrkkaffe i Fleringe församling. Underhåller fastig-
heter. Trädgårdsodling. Deltar i arrangemang och aktiviteter med islandshäst-
klubben. Har anlagt en tävlingsbana för islandshästar. Aktiva i föreningar, 
politik, aktiviteter och kurser. Studerar och forskar om områdets historia, 
samlar historiska bilder. Visar och guidar området för släkt och vänner. 
Bjuder in barn och barnbarn till området. Lever och bor i området. 

Jägare vid Horsan. Foto: Rumblewood AB.
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Friluftsliv och rekreation
Friluftsliv och naturen
Upptäcker och njuter av artrikedom och natur. Plockar kajp, svamp och rams-
lök. Inventerar fåglar, fjärilar och insekter. Samlar insekter. Tittar på fjärilar, 
insekter och orkideér. Badar i träsken, brotten och provbrotten. Promenerar 
på grusvägarna runt Ojnare. Vandrar i området alla årstider både ensam och 
i grupp. Har vandrat i hela förstudieområdet. 

Gör utflykter till raukarna i skogen, Haugrönan och gäddfabriken. Åker 
skridskor på träsken. Skolbarnen kommer till området för att åka pulka och 
snowracer. Yoga på SUP (Stand Up Paddleboard) i Horsan. Kitesurfar. Paddlar 
kajak i Bästeträsk. Tältar. Grillar. Arrangerar spelmansstämma på Grodda-
gården. Samlar myter och sägner, om exempelvis Ojnaremommen. Kör hästar 
till området för att rida och delta i arrangemang och aktiviteter. Det arrangeras 
bilrally på grusvägarna.

Ojnaremommens midsommargille. Foto: Sofia Bothorp

Jakt och fiske
Arrenderar jaktmark. Jagar och håller efter rådjursstammen. Arrangerar 
 kulturdag för jaktlaget. Arrangerar aktiviteter för jaktgäster. Fiskar i Horsan.

Konstnärsprojekt
Landskapspartitur för Takstens utmark. Vandrat i Takstens utmark och  skissat 
på ett partitur, en slags notation för musiker att gestalta i en särskild form 
av utomhuskonsert. Fascineras av naturen med polygonmönster och karst-
hällsprickor. Vill med projektet bidra till nya sätt att besöka och lära om 
natur där samspel står i fokus.
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Bo och leva
Visar området för besökare. Svarvnästet med sjöarna är fint besöksmål. 
Gör utflykter till Bläse Kalkbruksmuseum och till Falholmen.

Vattnet letar sig fram över hällmarkerna. Foto: Elsabritt Calamnius.

Försvarsmakten
Militär verksamhet
Ingen aktivitet på skjutfältet Trälge i dagsläget men planerar att utnyttja 
området så mycket deras miljötillstånd medger. 

Kalkbolag med storskalig verksamhet
Vatten
Pumpar vatten ur brotten och ut i havet.

Jakt och fiske
Arrenderar ut jakt.

Bo och leva
SMA Mineral AB investerar i gatljus i Strå. De stöttar det lokala föreningslivet 
och småföretagandet.
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Storskalig industri 
SMA Mineral AB bryter ingen kalk för tillfället. De krossar, lagrar och  skeppar 
ut kalken från hamnen i Strå. De gör provtagningar enligt sitt kontroll program 
i miljötillståndet. Nordkalk AB bedriver storskalig kalkbrytning med egen 
hamn i närområdet. 

Bästeträsk och SMA Minerals kalkbrott. Foto: Gunnar Britse.

Uppsala universitet 
Forskning
Forskningsstationen bedriver forskning och utbildning på Ar om fisk, vatten-
bruk och akvatisk ekologi för både marina- och limniska arter. Använder 
forskningsstationens lokaler för möten, konferenser och inkvartering.

Vatten
Universitetet har tillstånd att ta ut vatten från Bästeträsk, använder egen renings -
anläggning. De har även obegränsad tillgång till havsvatten i Östersjön. 
Forskningsstationen använder både sjö- och havsvatten i till sin forskning.

Besöksnäring
Tar emot studiebesök på forskningsstationen från bland annat skolklasser 
och utländska studenter.
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Lek med vatten. Foto: Karolina Johansson.

Besöksnäring 
Friluftsliv och naturen
Arrangerar cykelturer på grusvägarna i området. Ridturer på Ojnareväg. 
Vandringar i vattendragen och på grusvägarna. Utflykter till Haugrönan. 
Lagar middag utomhus. 

Besöksnäring
Bedriver STF-anläggningar strax utanför området och nyttjar området för 
sina gäster. Hyr ut utrustning för vattensport. Använder Stenkusten i sin 
marknadsföring.

Bläse Kalkbruksmuseum har museiverksamhet med utställningar, guid-
ningar och museijärnväg med turer till gamla brottet. Arrangerar  julmarknader 
och valborgsfirande. Erbjuder uppställningsplatser för husbilar. Hyr ut boende, 
samlingslokaler och har ett café. Bungemuséet har museiverksamhet i direkt 
anslutning till förstudieområdet. 

Föreningar och organisationer
Friluftsliv och naturen
Inventerar områdets flora. Gör många och olika inventeringar. Arrangerar 
exkursioner för att visa och uppmärksamma områdets mångfald. Botaniska 
vandringar. Tittar och lyssnar på fladdermöss. Har arrangerat besök och 
vandringar för politiker, föreningsmedlemmar och allmänheten i området. 
Träffas i skogen varje vecka, promenerar och samtalar. Tar med besökare 
från fastlandet på utflykter i området. Visar områdets naturvärden.
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Jakt och fiske
Fiskar och har båtar i Horsan. Provfiskar åt Naturhistoriska riksmuséet 
i Horsan. Fiskar kräftor. Idkar fiskevård för havsöring. Har varit med och 
anlagt en gäddfabrik vid Hau. 

Föreningslivet 
Sköter fiskeläget i Ar. Hyr ut och sköter församlingshemmet i Fleringe. 
Städar runt Horsan och Blå lagunen. Arrangerar en årlig fisketävling för 
barn i Arbrottet. Har fiskeaktiviteter. Ordnar orienteringstävlingar. Har 
lägerverksamhet i samband med inventeringar för Gotlands Flora. Arrangerar 
årligen 1 maj ritt och andra aktiviteter till häst. Deltar i föreningsmöten 
och styrelsemöten. Föreningens representant på Gotland. 

Aktiv i domstolsprocesser och har deltagit i förhandlingar. Engagerar 
sakexperter för att driva föreningens frågor. Stöttar enskilda fastighetsägare. 
Arbetar för att få till ett skydd för området. Stöttar varandra i processen mot 
kalkbrytning. Skapar opinion. Bevakar så inga olagliga aktiviteter sker i 
Ojnareskogen. Uppmärksammar media när något händer.

Naturguidning i Ojnareskogen. Foto: Sofia Bothorp.



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6785
Förstudie nationalpark Bästeträsk

47

Möjligheter 
Här kan du läsa om möjligheter som de olika intressegrupperna ser både 
med en eventuell ny nationalpark i området och med området som helhet. 
Ambitionen är att redovisa mångfalden av synpunkter på ett så direkt och 
oredigerat sätt som möjligt så att intressegrupperna kommer till tals. Vi har 
inte tagit ställning till vad som är genomförbart eller korrekt i sammanställ-
ningen av synpunkter. 

Blommande ängsmark. Foto: Karolina Johansson.

Sommargotlänningar och ägare av fritidshus
Området och en ny nationalpark
Det är ett orört område. Det är viktigt att skydda naturen. Bevara natur- 
och kulturvärden. Uppskattar mörkret och tystnaden. Skriva ned sägnerna 
om Ojnaremommen och andra väsen som bor här. Positivt för bygden om 
det blir en nationalpark. Området skyddas från skogsavverkningar, exploa-
teringar och andra ingrepp i naturen. Det finns goda förutsättningar för en 
nationalpark med variation och rikedom. Använd naturvårdsbränning för 
att gynna artrikedom. Utveckla digital teknik för att tillgängliggöra  naturen. 

Ett natur- och kulturcenter eller naturum vore bra, helst vid Ar. Utveckla 
forskningen på Ar. Renovera och visa kvarnen vid Ar med elverk och  turbiner. 
Mer aktivitet i området runt Ar. Knyt ihop Bläse och Ar med en farbar väg. 
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Förbättra Stenkustvägen så att folk kan besöka den delen av området. Ställ 
iordning parkeringsplatser för att skydda naturen. Inför bilbegränsning. Lyft 
områdets industrihistoria. Kunna njuta av området och kvällssolen vid Storugns 
igen. Använd Bunge flygfält och Kappelshamns hamn för persontrafik. 

Friluftsliv
Fågelskådning och naturvandringar. Möjliggör så att det går att cykla sträckan 
mellan Fårösund och Ar. Alla små skogsvägar är en stor tillgång för området. 
Fler stigar för rullstolsburna.

Vatten
Säkra vattentillgången. Rädda ekosystemen som renar vattnet.

Jakt och fiske
Sälj fiskekort för Bästeträsk. Kanske någon särskild förmån till boende i området?

Besöksnäring
Ekoturism med cykel, vandringar och ridturer. Ökad turism så området fort-
sätter att leva. Fler arbetstillfällen och landsbygdsutveckling. Cykeluthyrning. 
Spa med skogsbad är en kommande trend.

Bo och leva
Vi som bor och finns i området är en bra tillgång för tillsyn. Utveckla ett 
 fadderskap. Arrangera gemensamma aktiviteter som slåtter och städdagar. 
Bygden behöver fler mötesplatser, som till exempel kvarnen i Ar och Fleringe 
gamla skola.

Paddling i Hau träsk. Foto: Magnus Martinsson.
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Permanentboende och markägare
Området och en ny nationalpark
Nationalpark kan värna naturvärdena och vattnet. Bilda nationalpark även 
om täkterna får sina tillstånd. Bra att området bevaras det ska inte  exploateras. 
Det är ett fint och skyddsvärt område. Det är viktigt att skydda naturen. 
Upptäcker nästan dagligen nya kvalitéer i området. 

Fler kan upptäcka området. Nationalpark innebär inte en död hand utan 
istället möjligheter. Styr besökare annorlunda och inte bara badgäster. En 
nationalpark kommer att locka en bredare publik. Få fortsätta att använda 
befintliga vägar. Gör i ordning Stenkustvägen. Reglera motortrafik och gynna 
mer vandring till fots. Restaurera våtmarken där nya vägen till Blå lagunen går. 

Informera gärna om området även om det inte är nationalpark med till 
exempel informationstavlor. Möjligheterna med en nationalpark behöver 
informeras om.

Utveckla förnybar energi och solenergi i området. Forskningsstationen 
på Ar har potential. Använd Bläse som centrum för en nationalpark. Gör 
ett infocenter vid Ar eller Skymnings. Koppla ihop förstudieområdet med 
Gotska Sandön. 

Bevara landskapsbilden med kyrkan i centrum. Lyft fram kulturlämning-
arna i området. Lyft fram Norra befästningen och visa den på evenemanget 
Hemliga rum. 

Markägarna bör ges stort utrymme i processen. Det behövs bytesmark för 
att bilda nationalpark. Kontakt som tas tidigt i processen ger möjlighet till 
bra samarbete. Kan sälja till rätt pris.

Bo och leva i området. Foto: Rumblewood AB.
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Friluftsliv
Mer cykling och vandring, mindre biltrafik. Det finns redan bra vägar för fri-
luftsliv. Guidade vandringar. Nattexkursioner och fjärilsexkursioner. Orkideér 
lockar besökare. Friluftsliv med närhet till Bästeträsk och havet. Kajakpaddling. 
Fortsätt tillåta ridning i området. Bläse kan bli hamn för seglare.

Vatten
Bästeträsk kan bli vattenreserv för Visby. Kalkbrott ger möjligheter till vatten-
försörjning.

Jord- och skogsbruk
Fortsätta bruka området som man alltid gjort. Den karga skogen passar bra 
för lammbete. Skogen blir fin när den betas. Fortsätta bedriva verksamhet 
och ha betesdjur. Kunna arrendera mark till betesdjuren och utöka antalet 
betesdjur. Utöka bete med russ i området, i en nationalpark skulle russ kunna 
beta i hela området. Plocka ut mer virke ur skogarna. Använda andra former 
av skogsbruksmetoder.

Här finns många råvaror som kan förädlas. Utveckla samarbeten med andra 
lammägare för förädling av lammprodukter och ull. Lokalt tillverkat garn är 
eftertraktat, låt kunderna se fåren som bidragit med sin ull, ull i flera färger och 
kvalitéer. Sälja mer gotländskt lammkött och marknadsföra gotländskt durum-
vete. Bra samarbete med myndigheterna. Fortsätter gärna samarbeta med Läns-
styrelsen och Naturvårdsverket.

Jakt och fiske
Ha kvar jakt- och fiskerätter. Skjut av rådjuren från Gotland. Sälj fiskekort 
förslagsvis genom Fårösunds fiskeklubb. 

Besöksnäring
Dra nytta av alla som passerar sommartid. Knyt samman med Fårö och 
Bungenäs som också lockar besökare. Trevligt med fler turister. Skapa eko-
turism på norra Gotland som ger möjlighet till fler jobb. Verksamheter 
 kopplade till nationalpark även utanför området till exempel i Fårösund.

Turistnäring ger fler besöksnätter och nya matställen. Övernattnings-
stugor. Använd gamla militärbyggnader till övernattning. Prova koncept 
 liknande Bondestugorna, det genererar både byggjobb och hyresintäkter. 
Öppna gårdsbutik med café. Hyra ut parkering.

Tystnaden i området är en bra förutsättning för ett rehabiliteringscentrum. 
Arrangera orkidé resor, naturguidningar och turism till häst. Bläse kan bli 
centrum för cykelturism. Turister uppskattar bad i kalkbrotten de är en till-
gång för turismen.
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Med skridskor på Horsan. Foto: Karolina Johansson.

Bo och leva
Vi vill ha en levande bygd för att kunna leva och bo i området. Förbättras 
service och kommunikationer finns bra förutsättningar för folk att flytta till 
området. Området är lugnt, skönt, fridfullt och vackert. Fler arbetsgrupper 
i socknen som kan hjälpas åt. Värna om lokal förvaltning och lokalt ansvar. 

Generationsskifte på gång med fler unga som flyttar till området. En 
nationalpark kan kanske innebära nya utvecklingsmöjligheter för bygden och 
minska avfolkningen. Att fiber redan finns i området är en förutsättning som 
skapar möjligheter. Området förblir glest bebyggt.

Storskalig industri
Vindkraft kunde ha passat bra i området. Kalkbrotten ger kalk. Nationalpark 
och naturreservat stoppar täktverksamhet.

Friluftsliv och rekreation
Området och en ny nationalpark
Gör ett stort viltvårdsområde och dela upp i många jaktarrenden. Utarbeta 
noggranna föreskrifter som reglerar jakten. Nyttja jägarna i förvaltningen. 
Jägarna känner ansvar för naturen och har stor kunskap om området. Grodda-
gården som central plats i en nationalpark. Nationalpark kan stärka varu-
märket Gotland.

Friluftsliv
Ser ingen konflikt mellan jakt och friluftsliv.

Jakt och fiske
Fortsatt jakt. Underhåll den fina rävstammen. Sälj fiskekort, förslagsvis 
genom Fårösunds fiskeklubb.
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Försvarsmakten
Området och en ny nationalpark
Om staten äger marken byggs inga nya bostäder som riskerar störas av 
 militär verksamhet. Visa en äldre befästning.

Militär verksamhet
Ökad militär verksamhet i området, med militära övningar och övningar 
för civilförsvaret.

Kalkbolag med storskalig verksamhet
Området och en ny nationalpark
En nationalpark ska avgränsas så att täktverksamhet och dragning av transport-
led inte äventyras. Området är utpekat som riksintresse för mineralförsörjning 
framför riksintresse för naturvård. Förespråkar en samexistens mellan natur-
vård och kalkstensbrytning.

Storskalig industri
Fortsätta bryta kalk i 100 år till. Skapa nya landskap i samband med återstäl-
lande av täkterna.

Uppsala universitet 
Området och en ny nationalpark
Forskningsstationen är unik med riklig tillgång till både sött och salt vatten 
som är fint. Utanför Ar finns kanske Östersjöns renaste vatten. Nya master- 
och bachelorkurser som tittar på växter, fisk, alger och vattenbruk. Kurser 
i naturgeologi och geografi. Fin miljö för studenter.

Använd digital teknik som gör det möjligt att jämföra med till  exempel 
Forum Östersjöns forskningsresultat. Digitala innovationsföretag står och 
väntar på att få utveckla teknik åt Uppsala universitet. Använd robotar som 
fotograferar tillståndet i vattnet och på botten och fiskrobotar med kamera 
som kan styras av barn i ett forskningscentrum. Samarbete med Blått centrum 
med Region Gotland och Uppsala universitet. Större publik verksamhet och 
fler barn som återkommer som unga studenter till universitetet.

Besöksnäring 
Området och en ny nationalpark
Tillgängliggöra naturen för gäster och bevara naturvärden. Området tål 
mycket. Locka besökare med intresse för natur och kultur. Anlägg flera 
entréer för att sprida besökare. Året runt aktiviteter är möjligt. Knyt ihop 
nationalparken med Gotska Sandön.

Lyft fram områdets historiska brukande och kulturlandskapet. Det kan 
bli en mötesplats för natur och kultur. Gör ett naturum. Använd kvarnen 
i Ar. Skydda strandburgen från motortrafik. Asfaltera Stenkustvägen. 
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Inventering av floran. Foto: Karolina Johansson.

Friluftsliv
Uppleva storslagenhet och ensamhet. Leder året runt med olika teman som 
skog, sjö och kust. Leder för snorkling. Knyt ihop aktiviteter till häst med 
hästverksamhet på Fårö. Nyttja nedlagda stenbrott för bad och aktivitets-
parker. Anlägg utomhuskök. Kitesurfing ökar.

Vatten
Använd vattnet i stenbrotten när det är vattenbrist.

Jakt och fiske
Kustfiskecenter.

Besöksnäring
Naturen light med ordnat boende och middagar. Cykelturer med lunchpaket. 
Fisketurism. Nya jobb inom naturturism. Nationalpark bidrar med marknads-
föring även för andra besöksmål. Koppla ihop Bungemuséets  verksamhet med 
en nationalpark. Bungemuséet som nav på norra Gotland. Gör en bemannad 
entré i anslutning till Bungemuséet. 

Skapa intressant besöksplats med hållbarhet i fokus i Bläse. Utveckla en 
vision om hållbar turistverksamhet. Året runt anställda vid Bläse. Restaurang 
och logi som är öppna året runt. Café och restaurang med närproducerad mat. 
Använd befintliga byggnader för övernattning. Privat uthyrning för besökare. 
Besöksmål för kryssningsturismen. Utveckla kommersiella produkter av kalk. 
Arrangera föreläsningar och kurser om hållbarhet, hantverk och natur kunskap. 
Fler aktiviteter för alla åldrar, workshops om kalkens historia. Rakubränning. 
Fortsatt kalkbrytning kan ge jobb med boende och mat till gäster. 
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Skogspromenad. Foto: Karolina Johansson.

Föreningar och organisationer
Området och en ny nationalpark
Unikt område globalt och för norra Europa, artrikedomen och mosaiken med 
alla kantzoner. Kvaliteterna i området kan locka besökare. Vildmarkskänsla. 
Skydda ett stort sammanhängande område. Ta med en bit av Marpes på Fårö 
och Filehajdar i avgränsningen. Ingen ny kalktäkt kommer. Området bevaras. 
Gör ett naturum i Ar, Bläse, Fleringe eller på Hau gård. Gör ett biosfärområde.

Här finns unika, för Gotland endemiska arter (endemiska arter är lokalt 
begränsade och ofta unika för en bestämd plats). Rikt fågelliv. Skydda örnbon. 
Gott om gammal skog. Ett dragplåster att det finns så många och arter av 
 dagfjärilar. 

Kontakt som tas tidigt i processen ger möjlighet till bra samarbete. 
Föreningarna kan bidra med sin kunskap och lära ut om naturen. 

Intressant kulturlandskap med ålderdomligt och småskaligt jordbruks-
landskap. Levande kulturlandskap som brukas i Fleringe. Fleringe kommer 
på kartan. Bönderna är en förutsättning.

Kunna ändra reservatsföreskrifterna för att underlätta för Ar fiskeri-
förening. Fler aktiviteter runt Ar. Kunna bygga ut gästhamnen i Ar. 
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Ojnareskogen skapade stort engagemeng. Foto: Sofia Bothorp.

Friluftsliv
Vandrings- och cykelleder. Exkursioner. Friluftsliv, bär- och svampplockning. 
Skåda örn. Arrangera större orienteringstävlingar. Stenkustvägen iordningsställs 
så den kan besökas lättare. Tillgängliggöra för att underlätta besök i området. 
Kanalisera besökare.

Vatten
Skydda området, vattnet och det hydrologiska systemet. Skydda grundvattnet. 
Forska på vattenflöden vid Ar. Ta bort vattenregleringen för Mölnermyr.

Jord- och skogsbruk
Inkomster från bete med lamm och nötkreatur. Bra samarbete med Länsstyrelsen.

Jakt och fiske
Sälja fiskekort. Få fiska i Blå lagunen och Hau träsk.

Besöksnäring
Naturturism och nya besöksnäringar. Hyr ut stugor. Klättercentrum i nedlagda 
kalkbrott. Turister under andra delar av året. Fler båtturister. Hamnen Ar 
blir turistmål. Båtturer på Bästeträsk. Ar har förutsättningar att bli populärt 
besöksmål. Organiserade ridturer.
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Utmaningar 
Här kan du läsa vilka utmaningar de olika intressegrupperna ser både med en 
eventuell ny nationalpark i området och med området som helhet. Ambitionen 
är att redovisa mångfalden av synpunkter på ett så direkt och oredigerat sätt 
som möjligt så att intressegrupperna kommer till tals. Vi har inte tagit ställning 
till vad som är genomförbart eller korrekt i sammanställningen av synpunkter. 

Sommargotlänningar och ägare av fritidshus
Området och en ny nationalpark
Trafikläget sommartid runt Ar och Blå lagunen. Nedskräpning. Mer biltrafik. 
Risk att området bara upplevs från bil. Buller från husbilarnas generatorer. 
Strandvallarna behöver skyddas mot motorfordonstrafik. Stenkustvägen är så 
dålig att fordon kör på stranden. Med ökande besökstryck kanske reglering 
genom besökstillstånd behövs. Pågående exploatering och nybyggnationer. 
Intressekonflikt mellan bad och orörd natur. Det behövs förhållningsregler 
för besökare så att det inte skräpas ned. För många turister. 

Begränsningar för befintliga byggnader. Skarvens utveckling och utbred-
ning. Igenväxning av skog och öppna marker. Hässleänget hävdades av eld-
själar i socknen, vad händer med skötseln? Finns bara eldsjälar som inte kan 
hålla liv i långa projekt? Myndigheter är inte opartiska. 

Friluftsliv
Stängsel på fel platser minskar tillgängligheten. Grusvägar som inte under-
hålls minskar framkomligheten.

Flicka i karstspricka. Foto: Anna E Weiser.
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Vatten
Vattnet i Bästeträsk påverkas lätt. Vattenfrågan. Fokus på vatten viktigt för att 
kunna bo, leva och bedriva verksamhet i området. Medias vinkling i vatten-
frågan inte rättvisande. Provbrotten läcker vatten.

Besöksnäring
Synd om kvarnen Ar säljs och blir läskfabrik. Läskfabrik vid Ar är inte rätt 
produkt för området. Det är färre besöksmål i området idag än för bara några 
år sen.

Leva och bo
Fastighetspriserna stiger, svårt för unga att flytta hit. Området ligger för långt 
iväg för Visbybor. Jobb inom kalkindustrin kan försvinna. Skador på husen 
när de spränger i kalktäkterna.

Storskalig kalkindustri
Kalkbrytningen har förändrats, nu bryts mycket mer kalk på kortare tid än 
tidigare. Stenbrytning drabbar Bästeträsk och våtmarkerna. Negativa effekter 
från kalkbrytning på vatten och byggnader. Husen skadas och får sprickor av 
sprängningarna. Hästverksamheten skulle störas av transportband. Bästeträsks 
rekreationsvärden och friluftsliv i sjön skulle påverkas av kalkbrytning. Kalk-
brott så nära vill vi inte ha. Hela området hotas av storskalig kalkbrytning.

Permanentboende och markägare 
Området och en ny nationalpark
Trafiken vid Ar och Blå lagunen. Stenkustvägen svår att ta sig fram på. Stranden 
vid Stenkustvägen förstörs av biltrafik. Buller från Gotland ring. Hamnen i 
Bläse grusar igen. Otillräcklig skötsel av Hässleänget. Viktigt att naturen sköts 
genom bete. Igenväxning av träsken, betesmarken och skogarna. Vätarna växer 
igen. Har noterat färre fåglar och häckningar längs kusten.

Efterlevnaden och tillsyn av allemansrätten och fiskerätter. Organisation 
och förvaltning utan lokal förankring. Restriktioner som begränsar och  hindrar 
pågående verksamheter. Myndigheterna blir ett hot mot området och bidrar 
med restriktioner. Att området inte sköts på ett bra sätt om marken ägs av 
staten. Krav och regler ändras över åren, svårt att veta vad som gäller för 
 brukande och skötsel. Personal på Länsstyrelsen som är insatta i området och 
ärendet byts ut. Förändringar av Länsstyrelsens direktiv och nya  handläggare 
bidrar till att området inte sköts på bästa sätt. Krångliga kontakter med 
 Länsstyrelsen. Länsstyrelsen håller inte sitt ord. 

Idag finns många samfällda vägar, hur löser man underhåll och snöröjning 
sedan. Pågående stenbrytning i Bläsebrottet. Stort fokus på Ojnareskogen och 
inte hela området. 

Exploatering med flera nya, avstyckade tomter i Lundarhage påverkar vattnet 
och våtmarken med risk för översvämning. Planerad bebyggelse kommer nära 
strandskydd och en eventuell nationalpark och skadar den känsliga naturen.
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Friluftsliv
Hårt besökstryck runt Blå lagunen. Parkeringen vid Blå lagunen räcker inte till. 

Jord- och skogsbruk
Restriktioner som begränsar dagens brukande. Att bete förbjuds vid Bästeträsk. 
Ekologisk odling inte lönsam. Utan EU-bidrag ingen lönsamhet. Bonde ses 
inte som fint, ungdomarna väljer annat yrke. Mycket trafik hindrar flytt av 
lammen. Behövs bytesmark, på grund av förvärvstillstånd.

Vatten
Kalkbrott förstör dricksvattnet. Vattnet, hur säkerställer man vattnet? Blivande 
vattenskyddsområde ger begränsningar. Att vattnet ska ta slut. Rädd att vattnet 
försvinner och rädd för saltvatteninträngning med kalkbrytning.

Jakt och fiske
Att jakt förbjuds. Räven tar lammungar.

Besöksnäring
För mycket turism. För kommersiellt. Hårt slitage på vägar. Överexploatering. 
Hårt besökstryck.

Stenkusten. Foto: Magnus Martinsson.
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Leva och bo
Markägarnas intressen lyssnas inte på. Kalkbrott är kortsiktigt, sedan är 
marken förstörd. Upplevelsen av att det är väldigt många jobb som riskerar 
att försvinna inom kalkindustrin när det egentligen är relativt få jobb det 
handlar om. Obebyggd tomt går inte att bygga på i framtiden. Hög medel-
ålder på de som bor i området, hur lockar man unga? Långt till jobben. Lokalt 
engagemang minskar. Hur undviker vi att det inte bara blir sommarställen?

Storskalig industri
Kalkbrytning blir hot mot områdets naturvärden. Transportband skulle dela 
av området. Kalkbrytning skulle förstöra området, det skulle bli bullerstört. 
Rörligheten i området försvinner. Svårt att rida mellan Fleringe, Lärbro och 
Kappelshamn. Kalkbrott i området förstör marken för alla framtid. Kalk-
bolagen pratar i eget intresse. Naturen går inte att återställa efter att täkt-
verksamheten avslutats. Ändras marken, ändras den för alltid. 

Militär verksamhet
Försvarsmakten vill nyttja marken. Att Trälge inte får vara tillgängligt som 
strövområde för friluftslivet. 

Friluftsliv och rekreation
Området och en ny nationalpark
Igenväxning och frånvaro av brand. Ett eventuellt beslut om nationalpark 
kommer att göra det omöjligt att samla in fynd av ryggradslösa djur. Viktigt 
att de gamla vägarna inte växer igen eller förstörs genom breddning eller 
liknande. Otydlig kommunikation om vilka beslut som fattats. Buller från 
Gotland ring, flytta banan ner i brottet. 

Jakt och fiske
Att det inte går att jaga. Jaktarrenden delas upp utan samråd och dialog. 
Ökad risk för trafikolyckor om det inte sker jakt utefter de stora vägarna.

Storskalig industri
Att det blir ett kalkbrott i området. Ökad mekanisering i kalkindustrin ger 
färre jobb. 

Försvarsmakten
Militär verksamhet
Nationalpark är inte önskvärt inom försvarsmaktens influensområde på 
Trälge. Ökat antal besökare och utländska turister kan innebära ökad rörelse 
inom försvarets område och bli en risk för konflikter med den militära verk-
samheten. Att miljötillståndet inte tillåter verksamhet i tillräcklig storlek. 
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Kalkbolag med storskalig verksamhet
Området och en ny nationalpark
Nationalpark ger restriktioner som gör det svårt att driva industriverksam heten. 
Pågående tillståndsprocess.

Vatten
Region Gotlands vattendom för Bästeträsk anses oförenlig med nationalpark.

Storskalig industri
Få tillstånd till fortsatt brytning.

Uppsala universitet 
Området och en ny nationalpark
Ejdern har minskat i området.

Vatten
Tillgång på rent vatten som är en förutsättning för forskningsstationens verksamhet.

Besöksnäring
Boendemöjligheter begränsar forskningsstationens verksamhet. Man förstår 
inte möjligheterna med forskningsstationen. Skapa stabilitet och långsiktighet 
för projekt och verksamheter. Brist på långsiktig finansiering och korta projekt.

Besöksnäring
Området och en ny nationalpark
Stenkustvägen blir allt sämre. Den avstängda vägen mellan Storungs och Takstens 
återställs inte. Fler husbilar. Nedskräpning. Problem med VA om det blir fler 
besökare. Nytt Blå lagunen i Bläsebrottet. Svårt att kanalisera besökare om det 
inte blir en nationalpark. Lätt att bli hemmablind, uppskattar gotlänningarna 
det unika med området? Negativa markägare. Ökad brandrisk med fler  besökare. 
Miljöförändringar med torka och algblomning. Igenväxning som vid änget 
Bunge Annex som inte längre sköts. 

Friluftsliv
Att området inte blir tillgängligt för friluftsliv.

Vatten
Kalkbrytning potentiellt hot mot vattnet.

Besöksnäring
Icke hållbar turism. Att initiativ inte uppmuntras och tillvaratas. Om det inte 
blir nationalpark försvinner möjligheter för Bungemuséet. Boendemöjligheter 
begränsar forskningsstationens verksamhet. 
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Vandring längs Stenkusten. Foto: Karin Wågström.

Leva och bo
Området blir lyxboende tre veckor om året. Bostäder till unga saknas. Fiber 
inte installerad i alla fastigheter. Utan kalkbrytningen försvinner många jobb.

Storskalig industri
Att området inte skyddas om kalkbrytning tillåts.

Militär verksamhet
Att Trälge och Norra Gattet inte finns tillgängligt som strövområde för 
 friluftslivet.

Föreningar och organisationer
Området och en ny nationalpark
Igenväxning av våtmarker, utbredning av ag. Alvarmarker som används som 
upplags plats. Slitage på alvarmarkerna. Igenväxning och färre  betesdjur. Vild-
mark med fri utveckling. Restriktioner kopplade till naturskyddet. Alvar-
markerna ger låg ersättning vid inköp av mark. Ökande biltrafik. Uppställning 
av husbilar. Asfaltering av vägar. Restriktioner och begränsningar för biltrafik 
om det blir en nationalpark. Besökstrycket vid Blå lagunen. Behövs bra för-
valtning/underhåll av fiskelägets stenbod, Eldboden. Hamnen i Ar blir mer 
och mer dyig.
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Vatten
Rädd om vattnet. Oklart hur vattnet rör sig och hur det påverkas i området. 
Kompetens finns inte i Europa om hur vattnet rör sig eftersom området är 
så unikt.

Jord- och skogsbruk
Behålla slakteri på Gotland så det är lönsamt att ha betesdjur.

Besöksnäring
Förbindelserna med Europa för att få hit internationella besökare är idag 
dålig. Kommersialiserad turism som sliter på naturen.

Storskalig industri
Att tillstånd till brytning ges för Bunge Ducker. Att det blir ett kalkbrott. 
Nordkalks framtoning gentemot meningsmotståndare. Kalkbrytning bedrivs 
idag mycket storskaligt och med snabb brytningstakt. Transporter till Strå 
hamn med lastbil på väg 148.

Militär verksamhet
Militären medför begränsningar för friluftslivet på Trälge. Militär närvaro 
i området, går det att samverka?

Samtal en stilla kväll. Foto: Karin Wågström.
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Den fortsatta processen
Fördjupad förstudie
Kartläggningen som gjorts inom det här uppdraget visar hur området 
används idag och vad de som bor och verkar i området ser för möjligheter 
och farhågor med en eventuell nationalpark. 

Regionstyrelsen beslutade att till Naturvårdsverket framföra  synpunkten 
att Förstudie nationalpark Bästeträsk inte i tillräcklig grad analyserar 
 möjligheter och utmaningar med en eventuell nationalpark och dess  påverkan 
på utvecklingen av Gotland. Regionstyrelsen anser att innan Region Gotland 
kan gå vidare och fatta beslut om gemensam avsiktsförklaring enligt Natur-
vårdsverkets förslag till process behöver förstudieprocessen kompletteras 
med fördjupade analyser och underlag för i huvudsak följande: 

• Övergripande avgränsningar av en eventuell nationalpark 

• Effekter för markägare och användningen av området idag och framåt 

• Framtida vattenuttag från Bästeträsk och eventuell ny vattendom med 
ökat uttag av vatten och nya ledningsnät för Gotlands vattenförsörjning 

• Övergripande strukturer för skötsel och förvaltning inklusive ekonomi, 
finansiering och driftsform 

• Näringslivet – möjligheter och konsekvenser av en eventuell nationalpark 
för lantbruket, vindkraften, besöksnäringen, stenindustrin med flera 

• Konsekvenser för Försvaret 

• Förhålla sig till pågående tillståndsprocesser kring kalkbrytning och 
 vattenskyddsområde i området 

Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län, Naturvårdsverket 
och Region Gotland arbetar hösten 2017 vidare med att identifiera ett antal 
fokusområden för att fördjupa kunskapen om området. Tillsammans med 
regionstyrelsens synpunkter ger kartläggningen ett underlag till fortsatt 
arbete inom ramen för en förstudie.
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Så bildas en nationalpark – en översikt

1. Förstudie
• Diskussioner mellan kommuner, läns- 

styrelser och Naturvårdsverket startar.

• Området kartläggs. Vad tycker lokal-
befolkning, företag och organisationer om 
en nationalpark i området? Hur används 
området idag?

Om aktörerna är övervägande positiva, tar  
Naturvårdsverket ett beslut att starta en  
process för att bilda nationalpark. Det sker  
efter diskussioner med kommunerna och  
länsstyrelsen i området.

Om svaren på remissen är positiva föreslår 
Naturvårdsverket regeringen/riksdagen att bilda 
nationalpark.

Nationalparksplanen är utgångspunkten för arbetet. 
Information och dialog med lokala aktörer löper som en röd tråd genom hela arbetet. 
Delaktighet gör att nationalparken får en bättre utformning. 

2. Förberedelse inför att bilda nationalpark
• En projektplan arbetas fram.

• Styr-, arbets- och referensgrupper bildas.

• Områdets naturvärden inventeras och fakta 
samlas in.

• Ett förslag till vilka markområden som bör 
finnas med i nationalparken arbetas fram.

• Naturvårdsverket förhandlar med mark-
ägare om att köpa eller byta marken inom 
nationalparkens gränser. 

• Syfte, föreskrifter och skötselplan för  
nationalparken arbetas fram.

• En plan för anordningar för friluftsliv  
arbetas fram, exempelvis entréer, nya  
vandringsleder, rastplatser, informations-
anläggningar.

• Förslagen skickas på remiss till berörda 
aktörer som kan komma med synpunkter.

Så bildas en nationalpark 

Sidorna 4–5 ur Naturvårdsverkets skrift Så bildas en nationalpark. Foto bakgrund: Michael Engman/Engmanbild.
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4. Invigning av nationalparken

Om regeringen, riksdagen och Naturvårdsverket 
beslutar om nationalpark startar arbetet med 
invigning av nationalparken.

Information och dialog med lokala aktörer.

Information och dialog med lokala aktörer.

3. Beslut om nationalpark
• När alla förberedelser är klara föreslår 

Naturvårdsverket regeringen att bilda 
nationalpark.

• Regeringen föreslår riksdagen att bilda 
nationalpark

• Riksdagen beslutar att nationalparken  
får bildas

• Regeringen beslutar om syfte, avgränsning 
och förordning för nationalparken.

• Naturvårdsverket beslutar om föreskrifter 
och skötselplan.

5. Skötsel av nationalparken
• Länsstyrelsen eller utsedd organisation 

sköter nationalparken utifrån skötsel-
planen.

Foto bakgrund: Michael Engman/Engmanbild. Foto i hexagon: Rie Stagegaard, Länsstyrelsen Gävleborg.
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Bevarandevärden
Med utgångspunkt i samtalen med markägare, föreningar och  organisationer 
och med befintlig kunskap om områdets naturvärden har  projektgruppen till-
sammans med personer ur referensnätverken definierat områdets bevarande-
värden, värden för människans välbefinnande och hot mot dessa värden, genom 
att arbeta med metoden Open Standards for the Practice of Conservation.

Bevarandevärden
Bevarandevärdena representeras av naturtyper eller ekologiska system och 
beskriver förstudieområdets biologiska mångfald. 

Sex bevarandevärden har identifierats med syftet att trygga områdets biologiska mångfald. 
Foto: Magnus Martinsson.
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Värden för människans välbefinnande
Värden för människans välbefinnande är viktiga att definiera för att tydlig-
göra vilka fördelar människorna har av att skydda ett område. Om ett 
 områdes bevarandevärden tryggas upprätthålls även värdena för människans 
välbefinnande. 

Värden för människans välbefinnande påverkas av statusen på Bevarandevärdena.

Hot mot bevarandevärden
Det här är de tre mest framträdande hoten mot bevarandevärdena: 
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Beskrivning av områdets bevarandevärden
Skogar
Skogarna i området består i huvudsak av mager, gles och lågvuxen tallskog. 
I de bördigare skogspartierna förekommer örtrika barrblandskogar. Skogarna 
bildar ofta en mosaik med flera andra naturtyper och skapar en blandning 
med öppna alvarmarker, hällmarker, fuktängar och vätar. Skogarna har i stor 
utsträckning använts för bete och plockhuggning. I området finns fortfarande 
en stor andel äldre skog som inte brukats med modernare skogsbruksformer. 
Stora arealer av skogen är klassad som nyckelbiotop, vilket innebär skog med 
höga naturvärden där det finns eller förväntas finnas rödlistade arter. Här finns 
Gotlands största sammanhängande värdekärna av kalktallskog. Insekts faunan 
i de här skogsmiljöerna är rik med sällsynta arter som exempelvis smedbock.

Hässleänget är ett av få områden med lövskog. I Hässleänget växer 
 lövträden på svallad klappersten och man hittar ek, ask, hassel, apel, hagtorn 
och i blöta partier även asp. 

Gles hällmarkstallskog i Ojnareskogen. Foto: Magnus Martinsson.
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Till vänster: Smedbocken är en karaktärsart för områdets ljusa, öppna och gamla tallskogar. Den trivs 
i solexponerad ved utan bark. Smedbocken är stor, den blir tre till sex centimeter lång. Till höger: 
Död ved är ett viktigt substrat för många vedlevande skalbaggar. Foto: Magnus Martinsson.

Till vänster: Röd skogslilja är vanlig i området. Till höger: Piggrör finns i Sverige endast i magra 
tallskogar på norra Gotland. Foto: Magnus Martinsson.

Till vänster: Halsbandsflugsnappare häckar i Hässleänget. Till höger: Större agatsnäcka är starkt 
hotad och lever i de fuktiga, oslagna delarna av Hässleänget. Det är en mycket liten snäcka, 
cirka fem millimeter lång. Foto: Magnus Martinsson.
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Hällmarker 
I området finns både basiska berghällar och hällmarker med karstsprickor. 
Karsthällmarker är en ovanlig naturtyp i Sverige. Karstsprickorna bildas när 
regnvatten samlas i sprickor i den kalkrika berghällen. I botten av sprickan 
bildas kolsyra som löser upp kalken i berggrunden. Sprickan blir djupare 
när kolsyran fräter sönder berget. Kalken som lossnat följer med vattnet och 
det kalkmättade vattnet fortsätter att strömma i den sprickiga berggrun-
den. Vattnet följer sprickorna för att senare strömma upp i källflöden i bland 
annat våtmarker. Hällmarkerna har en torktålig vegetation av fetbladsväxter, 
gräs och örter samt mossor och lavar. I karstsprickorna är miljön fuktig och 
ger skydd till ormbunkar och landmollusker som till exempel hällsnäcka. 

De stora hällmarkskomplexen som finns i området är bland de bästa 
exemplen på hällmarker på Gotland.

Karsthällmark i Natura 2000-området Stora Vikers. Foto: Magnus Martinsson. 

Basiska berghällar med vit fetknopp i Kyrkgathagen. Foto: Magnus Martinsson.
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Till vänster: Hasselsnok trivs på hällmarker med sprickor. Till höger: Alvargräslök och vit fetknopp. 
Foto: Magnus Martinsson. 

Gräsmarker
I området finns stora arealer med karga alvarmarker. Alvarmarkerna är spridda 
över förstudieområdet och bildar ofta en mosaik med andra naturtyper. På 
 grusalvaren bildas ofta uppfrysningsmönster eller polygonmönster och i alvar-
markernas sänkor bildas vätar som torkar ut sommartid. 

Fuktängarna har en rik vegetation med arter som blåtåtel, slankstarr, ängs-
vädd, slåtterblomma och olika orkideér. Hedarna är örtrika med arter som till 
exempel fårsvingel, grusslok, brudbröd, gulmåra, solvända, axveronika, back-
timjan och gråfibbla. Hedarna är viktiga miljöer för fjärilar och bin. 

I Hässleänget finns öppna ängsytor och allt från torrbackar till blöta kärr. I 
änget kan man hitta arter som ängshavre, darrgräs, slankstarr, blodnäva, gullviva, 
slåtterfibbla, färgmåra, humleblomster, svärdsyssla, vitsippa, tvåblad och vildlin.

Bräntings haid med en mosaik av fuktängar, alvarmarker och lågvuxen tallskog. Foto: Magnus Martinsson. 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6785
Förstudie nationalpark Bästeträsk

72

Till vänster: Alvarmark med polygonmönster. Till höger: När kalkrikt vatten fälls ut direkt i sjöar 
kan cyanobakterier under vissa förutsättningar ibland bilda mjuk kalktuff runt stenar på sjöbottnar. 
Foto: Magnus Martinsson.

Till vänster: Blåvingad gräshoppa är starkt knuten till alvarmarker och mycket sällsynt. Till höger: 
Apollofjäril är ganska vanligt förekommande i områdets alvarmarker, i övriga Sverige är den sällsynt. 
Foto: Magnus Martinsson.

Till vänster: Svärdkrissla. Finns i Sverige endast på norra Gotland i vätar och fuktängar. Till höger: 
Kalknarven är spridd i området men är annars sällsynt, arten omfattas av art- och habitatdirektivet. 
Foto: Magnus Martinsson.
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Våtmarker
I området finns många och stora våtmarker. Våtmarkerna består ofta av en 
mosaik av kärr och fuktängar med en rik flora. Flera av de stora myrarna har 
en opåverkad hydrologi och har inte dikats ut. Här finns stora agmyrar som 
Hoburgsmyr, Mölnermyr, Rutemyr, Ojnaremyr och Tvärlingsmyr. Några har 
en öppen vattenspegel. 

I kanterna övergår agmyrarna ofta i rikkärr. Rikkärren har en vegetation 
med brunmossor i bottenskiktet och arter som axag, majviva, tätört, ängs-
nycklar, brudsporre, loppstarr och ängsstarr i fältskiktet. 

Öppen vattenspegel i Ojnaremyr. Ojnaremyr är en typisk agmyr. Agmyren är en sällsynt naturtyp 
i Europa och finns i Sverige främst på Öland och Gotland. Ag har använts som taktäckningsmaterial 
i långa tider på Gotland. Foto: Magnus Martinsson.

Till vänster: Orkidén ängsnycklar är vanlig i myrkanter. Till höger: Höstspira växer i kalkrika agmyrar 
och är sällsynt. Foto: Magnus Martinsson.
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Sjöar och vattendrag
Det här är Gotlands sjörikaste område. I området finns många mycket grunda 
sjöar; Alningshajdträsk, Bästeträsk, Hau träsk, Horsan, Hyle, Källingträsk, 
Kölningträsk, Lillträsk, Mavrajd, Nackträsk, Nyrajsu, Sändeträsk, Trastasshul, 
Trullträsk och Äskåkersvät. Bästeträsk och Hau träsk är något djupare. 
I området finns även nedlagda kalkbrott som vattenfyllts. Det mest kända 
kallas Blå lagunen.

I Bästeträsk finns bland annat ett bestånd av sötvattenlevande sik och 
Gotlands enda förekomst av stensimpa. I Bästeträsk finns öarna Storholmen 
och Lillholmen. På öarna häckar ejder, ett av mycket få fall där ejder häckar 
i sjömiljö.

I alla sjöar och i de nedlagda kalkbrotten finns den rödlistade arten flod-
kräfta. De vanligaste fiskarterna i sjöarna är abborre, mört, sarv och gädda 
och i några sjöar finns även sutare. I Blå lagunen finns inplanterad regnbåge, 
 beståndet är idag självreproducerande vilket är mycket ovanligt i Sverige. 
Sjöarnas vatten vegetation domineras av kransalger. Rödsträfse, törnsträfse 
och borststräfse är några vanligt förekommande kransalger. I några sjöar 
finns även  havsnajas och sjöplommon. Inventeringar av bottenfauna sker 
årligen i Bäste träsk och Horsan inom ramen för den nationella miljöövervak-
ningen. Bland botten faunans arter kan nämnas den kalkkrävande märlkräftan 
(Gammarus lacustris) och dykarskalbaggen (Hydroglyphus hamulatus).

Här finns några få vattendrag med direkt anslutning till havet. De största 
är Arån vid Bästeträsk och Vällesån nära Bläse. I vattendragen leker havsöring 
och deras yngel växer upp här. Det sägs att i vattendraget från Sikhagen till 
Sikhagevik i Bästeträsk leker siken. I Hauån är en lekmiljö för gädda under 
uppbyggnad. 

Ängshök är sällsynt och häckar intill områdets agmyrar. Foto: Magnus Martinsson.
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Hau träsk. Foto: Magnus Martinsson.

Till vänster: Vattendrag vid utloppet från Linders myr. Till höger: Öring reproducerar sig i Arån. 
Foto: Magnus Martinsson.

Till vänster: Vattenbläddran är vanlig i myrar. Till höger: Karnsalger finns allmänt i områdets sjöar 
och myrar. Foto: Magnus Martinsson.
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Kuster och havsmiljöer
Bottenstrukturen i havet består mestadels av hällar samt sten- och grusvallar. 
Hällområdena är både släta och grova. De grova hällarna har sprickbildningar 
som i vissa områden bildar ravinlikande strukturer. På havsbotten finns även 
branta pallar ned till cirka 30 till 40 meters djup med vegetationsklädda terrasser. 

Inne i Fårösund finns områden med mjukbottnar. En mjukbotten består av 
lösa och mjuka sedimentavlagringar och kan vara av sand, lera, silt eller orga-
niskt material. 

Stora mängder ilandspolade alger kan ibland ses på stränderna. Algerna 
skvallrar om att det finns omfattande bälten av blåstång och andra alger längs 
med kusten. Blåstångbältena finns främst i de grunda delarna närmast strand-
linjen. 

Spridda bestånd av blåmusslor kan ses i området men det är osäkert om det 
finns fäste för större bestånd av blåmusslor eftersom havsbottnarna är rörliga. 

Blandsamhällen med ålgräs och olika natingväxter kan förekomma i mjuk-
bottnarna. Dessa samhällen är viktiga uppväxtområden för olika fisk arter och 
kräftdjur. Haugrönan innanför Grönudden är en liten havsvik som idag är hotad 
av igenväxning till stor del som en följd av övergödningen i Östersjön. Den 
hotade kransalgen raggsträfse finns dokumenterad från tidigare observationer 
vid Haugrönan.

Kusten vid Ar med Falholmen i bakgrunden. Foto: Magnus Martinsson.
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Småtärna är sällsynt och minskar i antal. Foto: Magnus Martinsson.

Till vänster: Kalkdån förekommer vissa år i miljontals exemplar på klapperstensfält vid Ar men är 
mycket sällsynt i resten av Sverige. Till höger: Alpnycklar är en sällsynt orkidé som är vanlig på 
Stenkusten. I norra Europa finns den endast på Gotland. Foto: Magnus Martinsson.
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Vill du få ut handlingar ur Länsstyrelsens ärenden är du välkommen att 
 kontakta oss på gotland@lansstyrelsen.se 
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My Mattsdotter Björk, LST, Kuster och havsmiljöer och Mer kunskap behövs 
om de marina miljöerna.

Ingrid Thomasson, LST, Natura 2000 och Prövning av täktverksamhet.

Sofia Scholler, LST, Utvecklingsprojekt i Ar.
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Bilagor 
Regionalt tillväxtarbete

På den här länken kan du se filmen om Förstudie nationalpark Bästeträsk: 
https://vimeo.com/214453571

På Länsstyrelsens hemsida hittar du nyhetsbreven och hur arbetet synts i media:  
http://www.lansstyrelsen.se/Gotland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/bastet-
rask/Sidor/default.aspx 

Här hittar du områdets bevarandeplaner för Natura 2000:  
http://www.lansstyrelsen.se/gotland/sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura-
2000/natura-2000-pa-gotland/Pages/index.aspx 

Här hittar du områdets naturreservat och deras skötselföreskrifter:  
http://www.lansstyrelsen.se/Gotland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natur-
reservat/Pages/default.aspx 

Bästeträsk. Foto: Magnus Martinsson.

https://vimeo.com/214453571
http://www.lansstyrelsen.se/Gotland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/bastetrask/Sidor/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Gotland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/bastetrask/Sidor/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/gotland/sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura-2000/natura-2000-pa-gotland/Pages/index.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/gotland/sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura-2000/natura-2000-pa-gotland/Pages/index.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Gotland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Gotland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/Pages/default.aspx
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Regionalt tillväxtarbete
Text: Johan Gråberg Länsstyrelsen, Lina Holmgren Region Gotland. 

Regional tillväxtpolitik 
Den regionala tillväxtpolitiken är territoriell och målorienterad. Det inne-
bär att det är en politik för hela landet med sikte på att alla regioner ska ges 
möjlig heter att växa och utvecklas efter sina särskilda regionala förutsätt-
ningar, såväl i städer som på landsbygden. Målorienteringen återspeglas i dess 
sektors övergripande angreppssätt och politikområdets beroende av samverkan 
mellan en mängd aktörer, sektorer och politikområden. Ytterst ska tillväxt-
politiken skapa goda miljöer för näringslivets utveckling och stärka företagens 
konkurrens kraft. Politikområdets verktyg för detta omfattar exempelvis 
regionala utvecklingsstrategier, regionala företagsstöd, stöd till kommersiell 
service, kompetensförsörjning och EU:s regionalfondsprogram. 

Den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 
2015–20201 är vägledande för alla som arbetar nationellt eller regionalt med 
genomförandet av den regionala tillväxtpolitiken. Den slår fast att målet med 
tillväxtpolitiken är: 

• Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional 
 konkurrenskraft.

För att bidra till politikens mål och möta de globala samhällsutmaningarna 
demografisk utveckling, globalisering, klimat, miljö och energi samt social 
sammanhållning identifierar strategin fyra prioriterade områden för det 
regionala tillväxtarbetet:

• Innovation och företagande

• Attraktiva miljöer och tillgänglighet

• Kompetensförsörjning

• Internationellt samarbete

Den nationella strategin utgår från EU:s tillväxtstrategi Europa 2020 som 
fokuserar på en resurseffektiv ekonomi baserad på kunskap och innovation, 
vilken stimulerar en ekonomi med hög sysselsättning och med social och 
 territoriell sammanhållning. 

Regionalt utvecklingsansvar och tillväxtarbete 
I varje län finns, enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar2, en regionalt 
utvecklingsansvarig aktör med ansvar för genomförandet av den  regionala 
tillväxtpolitiken. Som ett resultat av att direktvalda regioner ger ökade 

1  http://www.regeringen.se/4a8706/contentassets/98919a0ca0f1427491a3eef22a7d177c/en-nationell-
strategi-for-hallbar-regional-tillvaxt-och-attraktionskraft-20152020.pdf
2  SFS 2010:630
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 möjligheter för regionalt anpassade utvecklingsinsatser, bedömningar och 
beslut – är Region Gotland regionalt utvecklingsansvarig aktör i Gotlands 
län. Det regionala utvecklingsansvaret och genomförandet av den regionala 
tillväxtpolitiken innefattar bland annat3: 

• strategisk planering; utarbetande och fastställande av en regional 
 utvecklingsstrategi för länets utveckling och vid behov  understrategier 
och program till denna, såsom regionalt tillväxtprogram, regional 
besöksnäringsstrategi samt mat- och livsmedelsstrategi för Gotlands del. 

• att samordna insatser och samverka för genomförande av utvecklings-
strategin, (nationellt, regionalt och lokalt). Den regionala utvecklings-
strategin ska binda samman planeringsprocesser av betydelse för en 
hållbar regional utveckling och underlätta samverkan.

• att besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas 
i  relation till beslutad strategi.

• att följa upp, utvärdera och årligen redovisa resultaten av tillväxtarbetet 
till regeringen.

• utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram.

• upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur.

Länsstyrelsen i Gotlands län har också en central roll i genomförandet av 
 tillväxtpolitiken. Enligt sin instruktion ska Länsstyrelsen främja länets utveck-
ling och medverka i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet i enlighet 
med förordningen om regionalt tillväxtarbete4. Enligt den har  Länsstyrelsen ett 
särskilt ansvar att följa upp hur andra statliga myndigheter tillämpar regionala 
styrdokument, att främja och samordna andra statliga myndigheters  insatser 
för regional tillväxt i länet, och i förekommande fall, löpande informera Region 
Gotland om andra statliga myndigheters insatser för regional tillväxt i länet5. 

Nationalparksprocessen som del i regionala tillväxtarbetet 
I det regionala utvecklingsarbetet med fokus på besöksnäringen finns idag en 
målsättning för vilken en nationalparksprocess och eventuell nationalparks-
status kan komma att ha särskild bäring. (En målsättning som även har 
bäring på mat- och livsmedelsnäringarna)6: 

• ”Natur- och kulturarvsresurser är tillgängliggjorda för affärsutveckling 
och tillväxt i besöksnäringen och nyttjas på ett hållbart sätt”

Denna målsättning kommer även utgöra en av grundpelarna i pågående arbete 
med en regional besöksnäringsstrategi samt i uppdateringen av Gotlands 
regionala utvecklingsstrategi. En process som precis startat med målsättningen 
är att ett förslag till ny strategi finns klar för politisk beredning och beslut 

3  Jfr SFS 2007:713
4  SFS 2007:825
5  SFS 2007:713
6  Se kommande handlingsplan för gällande tillväxtprogram
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efter valet 2018. Målsättningen understöds av en av Länsstyrelsens strategiska 
målsättningningar:

• ”I samverkan internt och externt lyfta fram våra natur- och  kulturmiljöer 
för att genom dem utveckla besöksnäringen och det gotländska samhället”7.

När det gäller de statliga myndigheternas medverkan i det regionala tillväxt-
arbetet så ska dessa, inom sina verksamhetsområden, verka för att målen för 
den regionala tillväxtpolitiken uppnås. Vikten av denna medverkan kan för-
väntas öka och dess betydelse belyses exempelvis genom regeringens beslut 
att uppdra åt en rad statliga myndigheter, däribland Naturvårdsverket, att ta 
fram långsiktiga strategier som ska vägleda och utveckla respektive myndig-
hets medverkan i det regionala tillväxtarbetet och EU:s sammanhållnings-
politik under perioden 2014–20208, samt skapa bättre förutsättningar för 
myndigheternas medverkan i det regionala tillväxtarbetet, bl.a. genom en 
vidareutvecklad och bättre samverkan mellan myndigheter och aktörer med 
regionalt utvecklingsansvar.

Naturvårdsverkets strategi för regional tillväxt9 fokuserar på tre  områden 
som bedöms ha särskilt stor betydelse för hållbar regional tillväxt. Inom 
områdena ska samverkan utvecklas med regionalt utvecklingsansvariga 
 aktörer – i dialog med andra nationella myndigheter och länsstyrelserna. 
Ett av fokusområden är: 

• ”värdefulla/skyddade områden och besöksnäring” 

Det behöver alltså, i enlighet med tillväxtpolitikens intentioner, inför ett 
eventuellt beslut att starta en process för att bilda nationalpark, tas särskild 
hänsyn till de regionala målsättningarna. Här ser Region Gotland i sam-
verkan med Tillväxtverket även att Länsstyrelsen i Gotlands Län har en 
särskilt viktig roll i deras gemensamma uppdrag Hållbara Gotland10 – inom 
vilket samverkan med Länsstyrelsen bör ske särskilt vad gäller insatser med 
anknytning till landsbygdsutveckling. Området som nationalparken avser utgör 
landsbygd och ligger dessutom på norra delen av Gotland där särskilda gemen-
samma insatser kan behövas för stärkt attraktionskraft och hållbar tillväxt. 

Genom att i samverkan stärka besöksattraktiviteten i området genom att 
ta tillvara en potentiell nationalparksstatus – skulle sannolikt även förutsätt-
ningar för boende- och näringsattraktiviteten stärkas vilket skulle gynna hela 
norra delen av Gotland. Investeringar i hotell och restauranger för besökare 
till nationalparken och andra etableringsarbeten kan exempelvis skapa syssel-
sättningseffekter inom byggbranschen. Detta skulle därmed kunna bidra till 
stärkt attraktionskraft för norra Gotland i enlighet med målsättnigen: 

• ”En levande och attraktiv landsbygd på Gotland – året om – som utgör 
en central del av platsvarumärket Gotland”11.

7  Länsstyrelsens strategiska utvecklingsplan
8  N2014/2501/RT
9  NV-04763-14
10  N2016/04642/RTS
11  Handlingsplan Tillväxtarbetet 2016–2020
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För att en nationalpark ska kunna fungera som grund för en hållbar regio-
nal tillväxt och utveckling av besöksnäring samt en stärkt attraktionskraft 
i området ser Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län att följande 
behöver belysas inför ett eventuellt beslut att starta en process för att bilda 
nationalpark:

• Vilka aktörer (lokalt/regionalt, såväl som nationellt, boende med 
 pågående verksamheter, guide- och eventföretag etc) har intresse av att 
utveckla verksamhet i området och ta tillvara nationalparksstatusens 
varumärke? 

• För att en nationalparksstatus ska bidra till de regionala målen behövs 
en tydlig belysning av vilka verksamheter och aktiviteter som kan anses 
förenliga med upprätthållandet av bevarandevärdena i Bästesträsk och 
möjliga att utöva inom en nationalparks gränser12. Det vill säga vilken 
utveckling ska den regionala tillväxten i området baseras på med en 
potentiell nationalparksstatus, som referens till ett scenario där ingen 
nationalpark bildas. 

• En sådan belysning är särskilt relevant med avseende på  borttagandet 
av förbudet att bedriva kommersiell verksamhet i nationalparkerna/
borttagandet av den generella tillståndsplikten. Vilket i sig är ett konsta-
terande att föreskrifter behöver utformas baserat på respektive national-
parks naturförhållanden. Eller för att använda tillväxtpolitikens vokabulär 
– baserat på regionala förutsättningar. 

• För att en nationalpark ska bidra till en hållbar regional tillväxt krävs 
sannolikt att verksamheter inom nationalparken i stor omfattning kan 
fortgå, att verksamheter i närheten inte påverkas negativt samt att 
nya verksamheter kan tillkomma (jämför Kosterhavet och dess syfte; 
bevarandeperspektivet, besöks- och upplevelseperspektivet samt lärande-
perspektivet). Här behöver hänsyn särskilt tas till befintliga boenden, 
deras verksamheter och potentiella utveckling av verksamheterna. På 
norra Gotlands bedriver Gotland Ring verksamhet, vilket är en racing-
bana för testkörningar och events. Verksamheten ligger i anslutning till 
det område som ingår i förstudien av nationalpark Bästeträsk. Hänsyn 
behöver även tas till förväntad utveckling såsom det förväntade ökade 
antalet kryssningsbesökare från år 2018. Den kyssningskaj som byggs 
i Visby och som ska stå klar 2018 skapar möjlighet för fler turister att 
besöka platser på Gotland utanför Visby exempelvis en eventuell national-
park. I utvecklingen av en nationalpark är det viktigt att ha med ett 
internationellt perspektiv och tänka på aktiviteter, standard, tillgänglighet 
m.m. som även attraherar internationella besökare. 

12  Jakt? Fiske? (kommersiell och rättighetsbaserad) Vandring? Cykling? Ridning? Beteshävd i kommersiellt 
syfte? Motordriven trafik? 
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• Det behöver undersökas vilken förvaltningsform som på bästa sätt skulle 
gynna de regionala målen om en hållbar utveckling av besöksnäringen 
och stärkt attraktionskraft i området, samt förmågan att i samverkan 
uppnå dem: Partnerskap, ideell förening, delegation? 

• Arbetet med ett eventuellt nationalparksbildande behöver inkorporeras i 
pågående regionala processer som framtagande av en ny regional utveck-
lingsstrategi samt besöksnäringsstrategi. Detta i linje med kommande 
utredning Sveriges besöksnäring – en samlad politik för upplevelsebaserad 
tillväxt13 samt med hänsyn till kommande delstrategi om naturturism 
till besöksnäringens nationella strategi 2020. 

13  Dir. 2016:83
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Förstudie nationalpark Bästeträsk omfattar ett stort, relativt 

opåverkat område på norra Gotland med flera sällsynta 

 naturtyper sammanlänkade i ett funktionellt ekosystem. 

Bästeträsk är ett prioriterat område för nationalparksbildning 

enligt Naturvårdsverkets Nationalparksplan för Sverige. 

Förstudien har kartlagt hur de som bor, verkar i och 

har intresse av området använder området, vad de tycker 

om en nationalpark och vilka möjligheter och utmaningar 

de ser med en nationalpark. Av de personer, organisationer 

och föreningar som deltagit i förstudien är en stor majoritet 

positivt inställda till en nationalpark i området. 

Vattnet som en livsviktig resurs berörs på något sätt 

av de allra flesta och det finns en tydlig oro för att vattnet 

ska ta slut eller förstöras. Möjligheten att få fortsätta beta 

området med djur är också en angelägen fråga för många 

och igenväxning nämns som en utmaning för området. 

Det uttrycks också en oro för att förvaltning och skötsel 

av området inte genomförs på ett tillräckligt bra sätt. 

De som deltagit i förstudien använder alla  området 

för rekreation. De berättar om sina naturupplevelser, art

rikedomen och att de uppskattar områdets karaktär och 

avskildhet. De ser möjligheter med en nationalpark för 

att utveckla fritidslivet och en hållbar besöksnäring. 

Denna rapport är resultatet av förstudiens första del, 

som avslutades i juni 2017. De fyra organisationerna som 

samarbetar inom förstudien har beslutat att arbeta vidare 

med ett antal fokusområden för att fördjupa kunskapen 

om området.
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