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Svar angående förfrågan om eventuell rivning av fågeltornet vid Muskmyr
Gotlands Ornitologiska Förening (GOF) har tagit del av e-post den 21 augusti från Länsstyrelsen
angående funderingar kring fågeltornet vid Muskmyr och redogör här för våra tankar.
Fågeltornet har varit väl besökt av ornitologer (och allmänhet). Sedan träden som bildade en dunge
invid tornet avverkades för några år sedan har tornet dock förlorat en stor del av sitt ursprungliga
värde som ornitologisk observationsplats. I nuläget finns det andra platser på Gotland som har större
potential att fungera som fågeltornsplats och GOF är gärna med och föreslår sådana lokaler liksom
utformning av själva tornen. Vi har redan byggt och finansierat en observationsplattform vid
Landträsk och driver fler sådana projekt som i dagsläget är i planeringsstadiet.
Vi vill dock i detta sammanhang betona några viktiga aspekter.
1.

En eventuell rivning av Muskmyrtornet anser vi måste föregås av en noggrann analys kring
kostnader. Det vill säga, är kostnaden för rivningen i paritet med en eventuell renovering?
Det kan tyckas onödigt att lägga resurser på en rivning som istället skulle kunna användas
på en renovering. I analysen bör även nyttan med tornet utredas, alltså om det t.ex. finns ett
lokalt intresse/behov av tornet samt mer noggrann information kring besöksstatistiken (vår
erfarenhet är att det ännu besöks av skådare även om antalet minskat). Om rivningen sker
finns det per automatik ingen garanti för att det läggs resurser på att uppföra ett nytt torn i
trakten eller på annan plats på ön, därmed infinner sig ett principiellt motstånd eftersom
antalet torn minskar. En idé kring den gotländska ”fågeltornsparken” bör därmed finnas
innan avgörande rivningsbeslut tas om enskilda torn.

2.

Bakgrunden till att antalet besökare minskat och företeelsen att tornet är exponerat i
terrängen (av Lst formulerat som ”dessutom skulle landskapet upplevas annorlunda utan tornet som
står lite i ensamt majestät”) är som vi nämnt inledningsvis, avverkningen av skogsdungen vid
tornet. Denna avverkning skedde för några år sedan i Länsstyrelsens försorg (och initiativ!)
som en åtgärd för att minska antalet tallprocessionsspinnare. Vi känner inte till någon
uppföljning eller utredning kring effekterna av denna åtgärd. Vi ser även att det finns behov
av att denna typ av frågeställningar ges utrymme inför framtida beslut, inte bara vid
Muskmyr utan vid alla liknande anläggningar på ön.
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