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Till   regeringen  
 
Naturskyddsföreningen   i   Göteborg   och   Sportfiskarna   Väst     anser   att   regeringen   bör  
avslå   överklagan   på   beslutet   att   skapa   det   nya   naturreservatet   Stora   Amundö   och  
Billdals   skärgård   samt   inte   bemöta   byggnadsnämnden   nya   besked   om   att   återförvisa  
ärendet   till   byggnadsnämnden   eller   revidera   gränsdragningarna.  
 

Stora   Amundö   och   Billdals   skärgård   har   stora   naturvärden   och   det   är   av   stor   vikt   att   området  

skyddas   långsiktigt   i   form   av   det   beslutade   naturreservatet.   I   skärgården   finns   marina  

naturvärden   som   är   nödvändiga   för   fisk   och   andra   havslevande   djur   och   växter,   inte   minst   de  

värdefulla   ålgräsängarna   som   är   en   globalt   hotad   art.   I   Bohuslän   har   ålgräsängarna   minskat  

med   över   60   procent   sedan   80-talet   och   innebär   stor   förlust   av   ekosystemtjänster.  

Landmiljöerna   har   också   betydande   biologiska   värden   knutna   till   bland   annat   kusthedar,  

hällmarker,   lövträd   och   stränder.   Området   är   dessutom   ett   mycket   populärt   och   välbesökt  

naturområden   för   närområdet   och   hela   Göteborg.  

 

En   helt   enig   byggnadsnämnd   beslutade   att   bilda   naturreservatet   2018,   men   den   26  

november   2019   slog   en   oenig   ny   byggnadsnämnd   fast   att   tjänstemän   skulle   ta   fram   ett  

yttrande   till   regeringen   och   uppmana   till   att   revidera   gränsdragningarna.   Yrkandet   lades   fram  

och   röstas   för   av   L,   M   och   D   och   röstades   emot   av   S,   MP   och   V.   Naturskyddsföreningen   i   

Göteborg   anser   att   det   är   allvarligt   att   byggnadsnämnden   i   Göteborg   inte   står   fast   vid   sitt  

beslut   från   2018   vars   beslutsunderlag   är   framarbetat   av   tjänstemän   inom   Göteborgs   Stad  

med   expertkompetens   som   redan   har   gjort   stora   avvägningar   mellan   natur-,   allmänna-   och  
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privata   intressen   när   gränserna   för   naturreservatet   har   dragits.   Det   handlar   om    värdefulla  

havs-   och   naturmiljöer   som   experterna   menar   bör   skyddas   och   som   inte   bör   utgå   från  

reservatets   omfattning.   Inom    de   enskilda   fastigheterna   som   byggnadsnämnden   nu   anser  

skall   tas   bort   från   reservatet   finns   mjukbottnarna   med   djur   och   organismer   som   bland   annat  

torsken   lever   av.   

 

Att   de   enskilda   fastigheterna   idag   omfattas   av   strandskydd   är   inte   ett   tillräckligt   långsiktigt  

och   starkt   skydd,   speciellt   med   tanke   på   att   formen   av   strandskydd   skall   ses   över.  

Strandskyddet   reglerar   inte   byggandet   av   nya   och   utbyggnad   av   befintliga   bryggor,   däremot  

regleras   det   av   naturreservatets   föreskrifter.   Bottnar   är   känsliga   för   exploatering   och   fysisk  

påverkan   enligt   länsstyrelsen,   bland   annat   genom   just   skuggning   av   bryggor.   Med   ett  

naturreservat   kan   anläggnings-   och   tillbyggnadsåtgärder   förhindras,   det   blir   tydligare   för  

fastighetsägare   och   andra   berörda   att   veta   vilka   åtgärder   som   inte   tillåts   samt   att   ansöka   om  

dispens   är   i   princip   omöjligt.    Detta   skapar   ett   starkare   skydd   för   området.   Erfarenheten   från  

kunniga   inom   Naturskyddsföreningen   Väst   visar   att   dispens   och   undantag   ofta   förekommer  

inom   strandskydd.   Strandskyddet   i   dessa   områden   behöver   förstärkas   genom   bildandet   av  

reservatet   och   undertecknade   instämmer   helt   med   länsstyrelsen   att   syftet   med  

naturreservatet   inte   kommer   uppnås   om   fastigheterna   på   fastlandet   med   vattenområden  

undantas.   

 

Miljöorganisationen   Naturskyddsföreningen   i   Göteborg   med   sina   14   000   medlemmar   samt  

Sportfiskarna   Väst   vill   med   detta   brev   visa   vikten   av   att   ni   avslår   överklagan   om   bildandet   av  

naturreservatet   Stora   Amundö   och   Billdals   skärgård   och   en   översyn   av   gränsdragningarna  

som   kan     riskera   att   hela   det   värdefulla   naturområdet   förlorar   ett   långsiktigt   skydd.  

 

Naturskyddsföreningen   i   Göteborg  

genom   Lena   Nilsson,   Ordförande  

 

Sportfiskarna   Väst  

genom   Markus   Lundgren,   Regionchef   
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