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Beslut  
Härmed beslutas 
- att Uppsala universitet överlämnar bifogat yttrande som sitt 
svar. 
 

Bakgrund 
Uppsala universitet har beretts möjlighet att lämna synpunkter 
på rubricerad remiss. Bifogat yttrande har utarbetats av 
universitetslektor Karin Bengtsson, institutionen för ekologi och 
genetik. 
 
 
 
Beslut i detta ärende har i rektors frånvaro fattats av 
undertecknad prorektor i närvaro av ställföreträdande 
universitetsdirektör Per Abrahamsson, efter föredragning av 
fakultetshandläggare Lena Forsell. Närvarande därutöver var 
Uppsala studentkårs ordförande Jacob Färnert. 
 
 
 
Anders Malmberg 
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Uppsala universitet har beretts möjlighet att lämna synpunkter 
på rubricerad remiss. 
Uppsala universitet ställer sig positiv till förslaget i sin helhet, 
dvs inklusive beslut och skötselplan. 
 

Övergripande generella synpunkter 
Skälet för inrättande av reservatet är synnerligen viktigt då 
våtmarker och de ekosystemtjänster de tillhandahåller har 
minskat dramatiskt under de senaste tvåhundra åren. 
Restaurering och återskapande av våtmarker är nödvändiga 
åtgärder för att trygga tillgången på vatten i den gotländska 
berggrunden. Hävd genom bete och slåtter är en förutsättning 
för bevarande av den unika mångfalden i dessa marker. 
Reservatets geografiska läge inom det större våtmarkskomplexet 
bidrar också till ökade naturvärden i ett helhetsperspektiv. 

 

Kommentarer och ändringsförslag 
Förslaget till bildande av naturreservat Västers myr inbegriper 
relativt stora åtaganden med en rad olika föreskrifter där så gott 
som alla är relevanta och motiverade.  
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Skötselplanen är väl utformad och täcker framför allt åtgärder 
för att bibehålla hävdgynnad flora och fauna samt gammel-
skogskaraktär i området. Utifrån syftet med reservatet vore det 
dock önskvärt med en mer omfattande och utvecklad 
beskrivning av vilka skötselåtgärder som ska vidtas för 
”Restaurering av hydrologiska förhållanden”. Ex. föreskrift 
B:11 innebär att jordmassor ska föras in för att plugga diket 
längs banvallen men det saknas återkoppling till detta i ovan 
nämnda stycke. En överhängande risk med att föra in jord-
massor är att invasiva arter följer med och får 
spridningsmöjligheter. Förtydliga gärna hur restaureringens 
olika moment ska genomföras.  
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