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Till Länsstyrelsen Västra Götalands län
Naturvårdsenheten

Synpunkter från Naturskyddsföreningen på Orust angående ansökan om att
plantera energigrödor inom Svanviks naturreservat, diarienummer 52315579-2015

Naturskyddsföreningen på Orust anser att ansökan om att plantera hybridasp och
hybridpoppel på rödmarkerade marker inom Svanviks naturreservat inte skall beviljas,
speciellt inte på det största fältet ( markerad med 1 på nedanstående karta).

Vi anser att Svanviksområdets främsta naturvärden ligger i strandängarna och
grundområdena utanför dessa, som utgör mycket viktiga naturområden, främst för
fågellivet. Fälten innanför strandängarna har en funktion som hänger ihop med

strandängarna och vattenområdena utanför. Många stationära och övervintrande fågelarter
använder dessa marker för födosök, och de utnyttjas av rastande arter under flyttning.
Betydelsen för fågellivet resulterade i att Stigfjordsområdet 1989 fick status av RAMSARområde. Där ingår också de rödmarkerade områdena som ansökan gäller. RAMSARkonventionen syftar till att bevara våtmarker och vattenmiljöer av internationell betydelse.
Energiskog på område 1 skulle avsevärt försämra förutsättningarna för fågellivet inom
RAMSAR-området.
I ett längre perspektiv, där en höjning av havsnivån är sannolik, kommer många strandängar
i Bohuslän att försvinna. Länsstyrelsen har analyserat detta scenario och gjort en bedömning
av framtida möjliga strandängar. De lågt liggande områdena vid Svanvik, som är aktuella i
ansökan, kan delvis bli viktiga strandängar i framtiden. För syftena med naturreservatet är
det viktigt att planera långsiktligt.

Rödstreckade områden utgör befintliga strandängar och blåstreckade möjliga framtida strandängar enligt
Länsstyrelsens analys

Energiskog som minskar vyerna mot Svanviks kile skulle också vara mycket negativ för
landskapsbilden och strida mot syftena med naturreservatet, riksintresset för friluftslivet och
andra skyddsmotiv.
Naturskyddsföreningen anser att Länsstyrelsen skall arbeta för att säkerställa fortsatt hävd
av område 1 med bete eller slåtter. God hävd på den befintliga strandängsremsan, som
utgör Natura 2000-habitat, är allra viktigast. Högre betestryck än i nuläget vore gynnsamt för
fågellivet. Om nuvarande brukare har svårigheter att hålla betesdjur på de strandnära

områdena vid Svanvik är det angeläget att Länsstyrelsen/ Västkuststiftelsen griper in med
stöttande åtgärder som säkerställer fortsatt hävd.
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