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             YTTRANDE 
Gotlands     Datum  Ärende 

Ornitologiska Förening   2012.08.15 BN2011/1884 
 

Byggnadsnämnden 
621 81 Visby 
 

Yttrande över samrådsförslag till kommunalt naturreservat  
på Södra Hällarna med ärendenr BN2011/1884 
 
Gotlands Ornitologiska Förening (GOF) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på 
rubricerat ärende. Här följer föreningens synpunkter. 
 
 
Inledande kommentarer  
GOF delar förslagets beskrivning av områdets värden och ställer sig bakom förslaget att 
bilda naturreservat av området. Föreningen menar att det finns flera starka skäl för att 
området ges ett sådant långsiktigt skydd som bildandet av reservat innebär. Närheten till 
Visby ger goda möjligheter för att, samtidigt som områdets naturvärden bevaras, många 
boende på Gotland liksom besökare på ett lättilgängligt sätt kan uppleva gotländsk 
natur. Regionen har här möjligheter att enkelt visa upp öns naturvärden och på ett 
pedagogiskt sätt beskriva gotländska natur och därigenom öka kunskapen och 
förståelsen för den unika och känsliga natur som finns här. Utan ett formellt skydd av 
området ökar risken för att området istället kommer att användas för andra ändamål som 
hotar områdets naturvärden liksom regionens möjligheter enligt ovan. Föreningen har 
några mindre synpunkter och kommentarer vilka presenteras nedan. I övrigt anser vi att 
utvecklingsdelar inom resevatet, vars syfte är att ta tillvara områdets naturvärden och att 
öka kvaliten för besökare i området kan komma att bli framtida diskussioner men inte 
behöver fastslås vid bildandet av naturreservatet. Det central delen är att syftet med 
områdesskyddet definierats och fastslagits.  
 
 
Synpunkter och kommentarer på ansökan 
Enligt förslaget indelas området i skötselområde 1 – 20, dock saknas skötselområde 18 
och 19 vilket torde vara en felskrivning.  
 
Skötselområde 1. Inga synpunkter. 
 
Skötselområde 2. Röjning bör genomföras så att det lämnas kvar en vegetation som 
fungerar som naturlig övergång till skogen. I detta skogsbryn kan man se ett flertal 
fågelarter under framför allt vår och höst (främst insektsätande småfågel som olika 
sångare) vilket utgör goda förutsättningar för besökare att kunna se dessa på korta 
avstånd. Längs skogskanten finns flera gläntor som är vindskyddade även från de 
vanliga sydvästvindarna. Området utgör en bra lokal för möjligheter att kunna förevisa 
småfågel och eventuellt även publik ringmärkning. Där gång/cykelvägen ansluter från 
rodellen finns ett område med några gropar tillväxta med låga buskar. Detta föreslås 
lämnas kvar eftersom detta område skulle lämpa sig väl för vinterfågelmatning dit 
besökare kan ta sig.  
 
Skötselområde 3. Intressant och bra förslag. Här kan man även placera holkar för 
särskilt kattuggla och några särskilda tättingarter. 
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Skötselområde 4. Holkuppsättning för göktyta, stare och tornseglare.  
 

Skötselområde 5A. I norra delen nära där stigen gör en vänstersväng finns ett större 
buskage som är en säker häckplats för bl.a. törnsångare. Buskaget bör sparas. 

Mitt i området är den mest lättillgängliga och säkra rastplatsen för ringtrast på Gotland. 
Området påminner om dess nordliga häckplatser. Arten är dock relativt skygg och de 
låga buskar som nu finns i området utgör ett nödvändigt skydd. Förslagsvis sparas en 
del buskar där för att gynna ringtrast men också andra arter och därigenom underlätta 
för besökare att kunna se dessa arter. I områdets södra delar finns rester från en mindre 
jordtipp med frodigt gräs. Där trivs fröätande fågel. Detta lilla område bör därför sparas.  

Skötselområde 5B. Inga synpunkter. 
 
Skötselområde 5C. Delar förslaget att spara delar av buskmiljön. Här håller bl.a. arter 
som hämpling till. 

  
Skötselområde 6. Inga synpunkter. 
 
Skötselområde 7. Bra område för övervintrande fröätande fågel, särskilt därför att det 
finns rikligt med lämplig vegetation. Arter som steglitz och gråsiska kan studeras på 
närhåll här. Möjligen skulle visa åtgärder kunna göras för att säkerställa frötillgången på 
lokalen.  
 
Skötselområde 8. Inga synpunkter.  
 
Skötselområde 9. Inga synpunkter. 
 
Skötselområde 10. Möjlighet för uppsättning av holkar för framför allt mesar. 
 
Skötselområde 11. Inga synpunkter.  
 
Skötselområde 12 a–d. Varsamhet vid åtgärder som avverkning så att hålträd och 
andra värdefulla träd sparas.  
 
Skötselområde 13. Områdets södre delar fungerar idag som attraktiv rastplats för 
särskilt trastar under vår och höst. De födosöker på de öppna ytorna och har de tätare 
delarna som skyddsplats vid störningar. Förslagsvis sparas något mer än vad som 
föreslås, av den vedväxtlighet som finns.  
 
Skötselområde 14, 15, 16, 18, 20. Inga synpunkter. För oklarhet kring område 18–20 
se inledande stycke.  
 
 
På uppdrag av styrelsen för Gotlands Ornitologiska Förening  
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