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 BESLUT  

 

 2021-12-07 UFV 2021-2480 

 

 

 Länsstyrelsen i Gotlands län 

 

 

 

Förslag till bildande av naturreservatet Närsholmen samt 

nya föreskrifter och skötselplan 

(511-2246-2021) 

Beslut  

Härmed beslutas 

- att Uppsala universitet överlämnar bifogat yttrande som sitt 

svar.  
 
 
Bakgrund 
Uppsala universitet har beretts möjlighet yttra sig om rubricerad 
remiss. Bifogat yttrande har utarbetats av universitetslektor 
Karin Bengtsson, institutionen för ekologi och genetik.  
 
 

 

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro 

av prorektor Coco Norén och universitetsdirektör Caroline 

Sjöberg, efter föredragning av fakultetshandläggare Lena 

Forsell.  Närvarande därutöver var akademiombudsman Per 

Abrahamsson och Uppsala studentkårs ordförande Jacob 

Färnert. 

 

 

 

Anders Hagfeldt 

 

 

Lena Forsell 
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 YTTRANDE 

 

 2021-12-07 UFV 2021/2480 

 

 

 Länsstyrelsen i Gotlands län 

 
 

Förslag till bildande av naturreservatet Närsholmen samt 
nya föreskrifter och skötselplan 

(511-2246-2021)  

Uppsala universitet har beretts möjlighet / anmodats  lämna 
synpunkter på rubricerad remiss. 

Uppsala universitet ställer sig positiv till förslaget i sin helhet, 
dvs inklusive beslut och skötselplan. 

 

Övergripande generella synpunkter 

Förslaget till nytt beslut om naturreservatet Närsholmen med 

aktualiserade föreskrifter och skötselplan är väl utformat och 

täckande i relation till de uppkomna behov som beskrivs i 

motivering till beslutet. 

Skyddet av reservatets känsliga habitat och arter behöver 

anpassas till människors förändrade rörelsemönster och 

beteende. Förslaget innehåller bra och välkomna åtgärder att 

begränsa framförandet av motorfordon, parkering och camping 

inom reservatet och samtidigt förbättra tillgängligheten för 

besökare till fots och på cykel.  

Behoven av viss röjning och förändrad beteshävd är viktiga att 

tillgodose för att upprätthålla kontinuiteten och mångfalden i de 

livsmiljöer som utvecklats under hundratals år på Närsholmen. 

En inventering av de marina naturvärdena är angelägen liksom 

bekämpning av invasiva arter. 

 

Kommentarer och ändringsförslag 

Föreskrifter A 11, C 1 och C 3. 

Överväg att förlänga körförbudet till att bättre passa med 

tidsperioden för fågelskydd ex. 1 april – 31 augusti, alt. endast 

tillåta körning med motorfordon på den södra vägslingan fram 

till 1 maj.  
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Skötselområde 1 Gräsmarker 

Röjning av små enbuskar innan deras rotsystem hunnit växa till 

är en viktig åtgärd som med fördel kan följas av fårbete, förutom 

nöt. Ett införande av fårbete behöver då följas upp för 

bedömning av effekterna. En möjlighet är att variera både 

djurslag och betestryck mellan år. 

 

Skötselområde 3 Friluftsanordningar 

Cyklande besökare kan behöva styras till lämpliga vägar och 

stigar för att undvika slitage på de känsligaste markerna. Det går 

att cykla i princip överallt med MTB och efter Östkustledens 

inrättande kommer förmodligen fler cyklister till Närsholmen. 

 

10. Prioriteringsordning 

Inventering av hav och vattendrag har nu prioritetsordning 3. 

Beroende på vad det innebär i tid och omfattning kan det finnas 

anledning att höja till prio 2. 

.  


