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Nytt naturreservat Västerhuse Hangvar 

Ert Dnr: 511-2868-17 

 

Naturskyddsföreningen Gotland har getts möjlighet att yttra sig över föreliggande 

förslag till naturreservat Västerhuse. Härmed lämnar vi våra synpunkter. 

Reservatet har utan tvekan höga naturvärden och har en lång historia av extensivt 

lammbete och försiktigt uttag av virke. Närheten till Hall-Hangvarreservatet är en 

fördel ur landskapssynpunkt då man stärker värdetrakten av aktuella biotoper. 

Tillgänglighet och parkering  

I förslaget lyfter man frågan om allmänhetens tillgång till området och noterar 

särskilt att en vandringsled planeras. Samtidigt anges bara diffust hur man över 

huvud taget kan ta sig till reservatet (sid 21 i Skötselplanen): ”Området nås via en 

stig från Pärkhagen väster om reservatet. Besökare ska kunna ta del av inform-

ation om reservatets natur- och kulturvärden och vilka bestämmelser som gäller 

i reservatet. Informationstavla ska sättas upp enligt Naturvårdsverkets riktlinjer 

och Länsstyrelsens praxis. Informationstavlor ska sättas upp vid naturliga en-

tréer. En naturstig som leder genom området kan anläggas från Pärkhagen, 

nordväst om reservatet. Någon parkeringsplats anges inte. Det måste alltså tyd-

liggöras hur allmänheten ska kunna hitta till, och ta sig till, reservatet på ett rim-

ligt sätt, och var naturliga entréer mer exakt ska ligga där informationstavlor ska 

monteras. 
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Jakt 

Naturskyddsföreningen har den grundinställningen att i skyddad natur ska även 

det jaktbara viltet ha ett skydd. Föreningen har bland annat drivit frågan i Länssty-

relsens Naturvårdsråd (se protokoll 2019-06-12). Vi ser därför mycket positivt på 

att man i förslaget till A-föreskrifter förbjuder jakt (pkt 9).  

Vi blir dock förvirrade när det i förslaget till Skötselplan, sidan 24 under rubriken 

jakt skriver: ”Rätten till jakt inom reservatet inskränks inte av reservatsbeslutet. 

Jaktutövandet får dock inte ske i strid med reservatsbestämmelser eller skötsel-

plan.” Som vi tolkar reservatsbestämmelserna förbjuder man jakt, som därför up-

penbarligen inte kan vara tillåtet i reservatet. Den citerade skrivningen på denna 

punkt måste därför ändras till förslagsvis: ”Jakt tillåts inte i reservatet. Länssty-

relsen kan medge dispens för skyddsjakt i särskilda fall.” 

 

För Naturskyddsföreningen Gotland 

 

 

Anncatrin Hjernquist, ordf.  Anders Lekander, sekr. 

anncatrin@hjernquist.se  anders.lekander@gotlandskaninen.se 

 


