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Synpunkter på förslaget Översiktsplan Eskön 

 
Vi har tagit del av utställningshandlingen   Översiktsplan Eskön och vill lämna följande synpunkter. 

 

Utgångspunkter och mål 

 

Det är mycket positivt att förslaget har kommit till efter att de boende på Eskön genom flera dialogmöten har fått 

lämna sina synpunkter. Samrådsförfarandet har även gjort det möjligt för oss att tidigare lämna våra 

kommentarer.  

 

Det är viktigt att de höga naturvärdena på Eskön skyddas och att den framtida utvecklingen grundas på 

klimatvänlighet och uthållighet. 

 

Friluftsliv och rekreation 

 

Rekreationsvärdena på Eskön är betydande för de boende och invånarna i kommunen.  

 

Tillgängligheten till stränderna i väster och söder är idag inte stora för allmänheten och det rörliga friluftslivet. 

Det är därför viktigt att strandskyddet bibehålls. Stränderna i öster och norr är idag oexploaterade men även 

ganska otillgängliga. Därför är det positivt att förslaget innehåller planerade markerade leder och spår med ev 

vindskydd och grillplatser. 

 

Rekreationsområdet vid Naturstigen bör dock ej utvecklas. Det skulle medföra ett alltför stort slitage i området 

som ligger inom Natura 2000-område och framtida naturreservat. En utbyggnad här för badmöjlighet medför 

behov av toaletter och förändring av den naturliga stranden. Natura 2000-området innehåller speciella naturtyper 

och växter och djur som är skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. 

 

Naturskyddsföreningen finner det mycket olämpligt att anlägga en ny brygga vid gamla Ångbåtsbryggan. 

Bryggan kommer att ligga i Natura 2000-området vilket är det starkaste skyddet för naturvård i EU. Bryggan är 

tänkt att utgöra en plats för gästbåtar, vilket leder till ett starkt tryck i den omgivande skyddsvärda naturen. 

Båttrafiken kommer att öka väsentligt vilket med tiden leder till starka intressen för att utöka farleden genom 

Eskösundet. På grund av landhöjningen kommer detta att leda till krav på muddring i den redan idag ganska 

trånga farleden. Muddringen leder till slamspridning som förstör fiskarnas lekbottnar i de omgivande grunda 

vikarna.  

 

Den ökade båttrafiken och nödvändiga muddringar kommer även att hota Verkvikens mjukbottenvegetation med 

bland annat de sällsynta havsnajas och kransalgerna rödräfste och borsträfste. 

 

Kommunikationer 

 

Bakgrunden till att arbetet med en översiktsplan för Eskön har påbörjats är enligt planförslaget att allt fler vill 

bosätta sig på Eskön. I Översiktsplanen föreslås mellan 60-80 bostäder i olika lägen och i grupper av olika 

omfattning. Man kan räkna med att de boende kommer till största delen vara barnfamiljer där båda föräldrarna 

förvärvsarbetar i närmaste tätorter. Detta  föranleder behov av talrika transporter. I planförslaget finns inga 

tankar på en utbyggd kollektivtrafik vilket skapar ett stort behov av biltransport. Detta går stick i stäv med det 

lokala miljömålet att minska biltrafiken i kommunen. Den pågående klimatförändringen kräver kollektiva 

lösningar för transporter. 

 

Naturvård 
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Naturskyddsföreningen ställer krav på en fullständig inventering av växter och djur innan exploatering godkänns 

i alla de planerade områdena. Detta är särskilt viktigt på Klubberget och Natura 2000-området där länsstyrelsen 

markerat områden som är intressanta för naturreservatsutredning. 

 

Strandskydd 

 

Gävle kommun anser att strandskyddet kan upphävas i de planerade exploateringsområdena. Kommunen grundar 

detta på att planförslaget innebär en acceptabel påverkan på djur - och växtlivet. Naturskyddsföreningen delar 

inte denna uppfattning speciellt vad det gäller Ångbåtsbryggan och Finnskärsharen. 

 

Gävleborgs kust tillhör de mest exploaterade stränderna i landet. Därför finns det all anledning att vara mycket 

restriktiv vad gäller strandskyddsdispenser på bland annat Eskön. 

Stränder som exploateras är förlorade för det fria rörliga friluftslivet och växt – och djurlivet för all framtid. 

 

Per-Olof Erickson 

 

 


