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Yttrande
översyn av ri ksi ntresseom råden för fri I ufts! iv. (Ref. 408-2345-2t31

Naturskyddsföreningen i Värmland har getts möjlighet att yttra sig över föreslagna för-
ändringar. Länsförbundet har uppmanat kretsarna som har lokalkännedom inom sitt
respektive område att yttra sig över förslaget.
Sällskapet för Naturskydd i Kristinehamn som är en krets av Naturskyddsföreningen

framför följande synpunkter avseende områden som berör Kristinehamns kommun.

o Bergslagskanalens utpekande som riksintresse är positivt, området har en stor
potential för friluftsliv och är ett attraktivt alternativ till den välbesökta Vä-

nerskärgå rden och högexploaterade Vänerkusten.

o Föreslagen utvidgning av riksintresset norra Vänerskärgården till att även om-
fatta de grunda och näringsrika vikarna är bra. Det är viktigt att områden som

möjliggör friluftsliv med inriktning mot naturstudier skyddas och utvecklas.

o Riksintresset för friluftsliv i norra Vänerskärgården bör också utvidgas till att om-
fatta kuststräckan vid Baggeruds camping. Området är välbesökt och ger unika

möjligheter att ta del av Vänerns storhet - vid storm, vid isskjuvning. Baggerud är

också en bra plats för att studera fågelsträck.

o Kilsviken-Åråsviken med tillhörande och angränsande områden i Västra Göta-

lands län är utpekade som områden med riksintresse för naturvård. Naturreser-
vaten Nötön-Åråsviken och Dyrön utgör tillsammans ett stort sammanhängande

område med intressant och artrik natur som vårdas och kommer att bevaras.

Området har möjlighet att bli attraktivt för besökare från hela eller en stor del av

landet eller utlandet och kan vara lämpligt att peka ut som riksintresse för fri-
luftsliv.
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o I Kristinehamns kommun utgör föreslagna områden, med några få undantag,

endast vattenområden och dess öar. Trots att kartorna har låg upplösning och li-

ten skala så framgår det att bestämmelsegränsen helt följer strandlinjen*. Strän-

derna vid de vatten som bedöms vara av riksintresse för friluftslivet omfattas så-

således inte av det skydd som riksintresseområden har.

Kristinehamnskretsen ställer sig mycket frågande till denna begränsning. En för-
utsättning för att en sjös attraktivitet och tillgänglighet för friluftslivet behålls

och utvecklas är att även strandnära markområden omfattas av det skydd som

ett område av riksintresse har. Ett strandområde som till sin utsträckning över-
ensstämmer med strandskyddsbestämmelserna bör därför som ett minimum
ingå i riksintresset.

Sällskapet för Naturskydd i Kristinehamn.

Krets av Svenska Naturskyddsfören ingen,

20L3-t2-72.

eL
Christina Brunsell

ordf.

*Däremot framgår av förslaget att i området väster om Värmlandnäs (karta 3) ingår be-

tydande områden på fastlandet i riksintresset.
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