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Fjälängar naturreservat - synpunkter
Länsstyrelsens Dnr: 511-2190-12
Föreningen har tidigare yttrat sig om det aktuella ärendet i en skrivelse till Länsstyrelsen 2013-06-15 / Cecilia Nygren.
Naturskyddsföreningen Gotland lämnar härmed följande yttrande.
Det är bra att det aktuella området avsätts som naturreservat. Det innehåller unika
värden vad gäller natur och kulturhistoria. Det innebär en utmaning att formulera
en skötselplan för området, eftersom det till stora delar rör sig om ett kulturlandskap som kräver hävd och inte ”vild” natur som klarar sig utan skötselåtgärder.
Reservatets avgränsning
Vad gäller avgränsningen av reservatet anser vi att Fjälemyr borde ingå i reservatet. Myren är värdefull ur natursynpunkt och var dessutom säkert en betydelsefull
del i miljön för dem som en gång levde och verkade i Fjälegårdarna.
För skydd mot påverkan av Fjälemyr och för bäckens betydelse för den biologiska
mångfalden inom reservatet, vore det bra att skydda bäcken mot påverkan så långt
möjligt är, genom att införliva större delen av bäckens avrinningsområde i reservatet. Reservatets ostörda läge är betydelsefullt för flera av de värden man som
besökare kan uppleva i området och är dessutom av vital betydelse för exempelvis
lavfloran. Hot finns om framtida kalktäkter i markerna väster om reservatet. Av de
anledningarna borde reservatets gräns flyttas ytterligare västerut.
Betet
Mycket av de värden som finns i området är beroende av bete för att de ska vidmakthållas och helst utvecklas ytterligare. Vi finner att skötselplanen vad gäller
betet är lite vagt utformat. Vilken typ av betesdjur som ska användas anges inte,
möjligen på grund av att det är underförstått att endast lamm kan komma i fråga.
För tydligheten skull måste det anges vilken art eller vilka arter som kan komma i
fråga för bete.
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När det gäller bete på naturbetesmarker är det viktigt att betestrycket blir det optimala, inte bara totalt sett, utan även beroenda av årstid och område. Lamm gillar
inte bete i förvuxen vegetation, vilket kan kräva högre betestryck tidigt på säsongen. Samtidigt kan det finnas växter som man vill att de ska blomma över innan betessläpp. I skötselplanen kan skrivas in att maskinell betesputsning är tillåten och önskvärd för att få så bra betesresultat som möjligt.
Komplettering av kulturlandskapet
Vår önskan är att olika skötselmetoder för olika områden kunde komma till stånd.
Vi tänker då på att något område (delar av skötselområde 5 kanske) skulle hävdas
som änge och som åker. Odling av exempelvis Gotlandsråg och rovor där årder
används för plöjning vore intressant. Vi inser att detta har karaktären av önskedröm, men för att återskapa en komplett forntida gårdsmiljö vore det av central
betydelse.
Övrigt
De brunnar som finns inom området är värdefulla historiska minnesmärken. I
skötselplanen bör anges att de hålls i gott skick och är försedda med ändmålsenliga skydd. Vid vårt besök 2013 var vissa brunnslock ruttna och därmed en fara
för folk och fä.

För Naturskyddsföreningen Gotland

Anncatrin Hjernquist, ordförande

Kontaktperson i detta ärende:
Anders Lekander, anders.lekander@gotlandskaninen.se
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