
  

Yttrande angående remiss för Natura 2000-
området Millesvik och Lurö Skärgård   

  

Biotopindelningen i Natura – 2000 området är för grov. Avståndet från 
Bärön i norr till Lilla Milskär i söder är betydande och biotoperna på de 
100-tals öarna inklusive delar av Lurö bör klassas mer i detalj.   

För övrigt borde hela Lurö ingå i Natura 2000-området, eftersom värdefulla 
kulturmarker snabbt övergår i olika skogsbiotoper.   

Det är framför allt taigaklassningen av området som är för grov och 
svepande, speciellt där taigan gränsar till kulturmarker.   

All fd. och nuvarande kulturmark i området skall vara föremål för bete, 
slåtter, röjning och/eller bränning. Kulturmiljön ska prioriteras upp och på 
kulturmark ska den vara högre prioriterad ur biologiskt perspektiv än i t.ex. 
Taiga. 

Detta gäller speciellt Kalvön (planterad skog avverkas), Norra Hökön 
(öppnande kring kulturlämningar bör prioriteras samt även dikning kan 
krävas) och Bärön. Runt byggnader på Bärön finns det idag träd som står 
för nära och som skulle göra stor åverkan om de faller över husen. Träd som 
står för nära håller även kvar fukt, bildar alger och på sätt försämrar 
livslängden på detta kulturarv.  

På Kalvön bör i bevarandemålet skrivas in möjlighet till ett framtida boende 
och möjlighet till verksamhet för utkomst. Det borde även avsättas en till 
två öar i varje skärgård så att utveckling för människan i någon väl prövad 
form ska kunna ske i framtiden. Prioriterar man detta på ett fåtal öar kan 
man även styra turismen dit man vill och samtidigt minskar trycket på öar 
där t.ex. havsörnen häckar. På artonhundratalet var tretton öar bebodda 
med ca etthundrafemtio individer. De har skapat de ängar och hagar som nu 
återskapas på konstgjord väg. Kanske kan de återvändas på ett mer 
naturligt sätt.  

Ett led i att skapa en levande skärgård där människor, om än i liten skala, 
helt eller delvis kan försörja sig. En levande skärgård ger dessutom en 
större mångfald. Naturen är även mycket viktig för människan för 
rekreation.  



Länsstyrelsen har tagit fram ett program som heter Värna Vårda Visa. 
Programmen baseras på vad Naturvårdsverket har fastslagit i sitt program. 
Ordet ”Visa” är dock nerprioriterat och det inte finns någon budjet för att 
just visa upp vår fantastiska skärgård. Turism och friluftliv är inget som det 
talas om alls och det borde få mer prioritet.  

Vad beträffar båttrafik ligger båda skärgårdarna tomma större delen av 
båtsäsongen med undantag för någon ”vacker” helg. Båtlivet har helt ändrat 
karaktär från naturhamn till bryggsegling.   

Större delen av Husön och delar av Källbergsön (Lurö) är inköpt av 
Naturvårdsverket 2007 med visionen att bilda ett naturreservat. Dessa 
delar har viktig kulturmiljö som bör prioriteras och restaureras. Hela 
området borde även ingå i Natura 2000-område. 

Fågelskyddsområden bör fortsättningsvis revideras var femte år då det i 
dagsläget finns öar där det finns fågelskyddområden där det inte häckat 
fiskgjuse på 20 år.  

Fortsatta inventeringar av flora på te.x. Stora Bratten (Lurö skärgård) 
Tegelbruksängen (Lurö) borde göras kontinueligt för att förstå 
förändringarana som sker i kulturlandskapet.  

 

Sammanfattningsvis är det av största vikt att en mer detaljerad plan för 
Natura 2000-området Millesvik och Lurö Skärgård tas fram. I 
bevarandemålet måste än mer betonas följderna av den pågående 
igenväxtningen av Vänerns stränder beroende på det fatala beslutet att inte 
tillåta naturliga vattenståndsvariationer. De strandnära ekosystemen 
förändras i snabb takt. Utseendemässigt får vänerstranden en mer 
”mälarlik” karaktär med skog ner till strandlinjen.   

  

 

 

 

 

 



 

 

Övriga kommentarer.   

Sid. 4 Mink. Minken utnyttjar årligen flera sjöfågelkolonier som födokälla. 
Bekämpning är helt nödvändig.   

Sid.15 1106 Lax och öring. Bevarandemål. Vänerlaxen och väneröringen är 
endemiska och därmed världsunika. Fria vandringsvägar måste skapas till 
Femunden i Norge och till sjön Skagern.   

Sid. 17 1130 Asp. Arten bör beläggas med fiskeförbud.   

Sid. 19 1149. Nissöga. Arten fångad i provfiskenät i slutet av 1990-talet i 
Marn på Lurö   

Sid. 26 AO72. Bivråk. Ett betydande sträck mot norr går genom Lurö skär- 
gård i slutet av maj.   

Sid. 28 AO81. Brun kärrhök. Häckar med eller två par i Lurö skärgård.   

Sid. 29 AO94. Fiskgjuse. Gjusen har gått tillbaka i området. Inte beroende på 
havsörnens etablering eftersom nedgången skedde före örnens etablering.   

Av största vikt är att analys görs på ägg och fjädrar för att spåra eventuella 
förekomster av nya miljögifter. Något som fågelinventerare påpekat i flera 
år.   
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