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Synpunkter på förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Hambrar 
 
Gotlands Ornitologiska Förening (GOF) har tagit del av rubricerade handlingar. GOF ställer sig 
mycket positiva till bildandet av reservatet och anser att det är välbehövligt att formellt skydda mer 
mark på Gotland, inte minst denna typ av skogsmark. Överlag har vi inga synpunkter på innehållet i 
handlingarna utan anser att det är välgrundat och bra. Dock har vi några funderingar samt någon 
detaljsynpunkt som inte är direkt kopplat till ornitologiska värden men som vi anser behöver 
funderas över och eventuellt justeras.  
 
Angående plockhuggning har ett mindre område avgränsats i förslaget för det ändamålet. Vi 
känner inte till vilka diskussioner eller motiv som ligger bakom detta. Men vi bedömer utifrån vår 
kunskap att det är alltför avgränsat för att kännas motiverat. Med reservation för eventuella 
markägarsynpunkter som talar emot vår syn, så undrar vi om det inte är bättre att ett större område 
avgräsnas för plockhuggning (plockhuggning ska enligt förslaget ändå ske i samråd med 
Länsstyrelsen oavsett vilken avgränsning som görs). Exempelvis dras avgränsningen som en rak linje, 
för att vara enkelt, där området utgör kanske halva reservatet. Skogen har plockhuggits under lång tid 
och de värden som idag finns har kunnat finnas kvar under sådan markanvändning. På så sätt kan 
plockhuggningen även på sikt kunna användas i studie- och utvärderingssyfte av hur sådana åtgärder 
påverkar skogsmark. Eftersom det inte görs en ändring av ägarförhållandena (ej statlig mark efter 
bildandet) borde detta vara både möjligt och förenligt med syftet. I sammanhanget bör det betonas 
att det enligt nuvarande förslag ändå föreslås riktad avverkning och röjning i naturvårdssyfte, vilket 
sannolikt kommer att innebära upprepade insatser av detta slag i framtiden. Det föreslås alltså aktiva 
åtgärder i syfte att avlägsna träd och buskar och reservatet ska inte utvecklas till en orörd 
urskogsmiljö. För att undvika eventuella missförstånd i framtiden bör plockhuggning definieras 
(oavsett avgränsning) redan i skötselplanen, kanske inte alltför detaljerat men ändå beskrivas och om 
möjligt relateras till hur den historiska plockhuggningen sett ut (kanske maxantal träd som kan fällas 
inom en viss yta).  

 
Angående föreskrifter har vi identifierat en skrivning som vi menar är otydligt formulerad 
alternativt fel. Det föreslås att allmänheten ska ha rätt att plocka bär och svamp om det inte sker i 
kommersiellt syfte. Det står inget om insamling av djur. Samtidigt föreslås att inga djur, växter eller 
svampar får insamlas i vetenskapligt syfte utan Länsstyrelsens tillstånd. Vi menar att det finns ett 
naturligare motiv att samla in exemplar av dessa växt- och djurarter ur vetenskapligt syfte än ”för 
eget behov” av allmänheten. Vi ser inte riktigt poängen med föreskriften. Antingen ska det vara 
förbjudet utan tillstånd, och då bör det gälla alla (möjligen ej markägare) och då ska det vara 
motiverat. Eller så ska det vara tillåtet, som det i nuvarande förslag är för allmänheten, men då bör 
det även gälla för vetenskapliga studier. Att det t.ex. ska vara otillåtet att samla in insekter för 
vetenskapliga studier när det är tillåtet för hobbyverksamhet känns inte som en helt logisk föreskrift.  
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