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Föreningens synpunkter på förslaget om naturreservatet Ekefors, ärende 511-5427-2013
Kronobergs ornitologiska förening har tagit del av underlaget för beslutet att bilda
naturreservatet Ekefors i Tingsryds kommun (i skrivelsens rubrik anges felaktigt Uppvidinge
kommun). Föreningen ställer sig i allt väsentligt positiv till utformningen av reservatet och
skötselplanen. Tillsammans med reservatet Hackekvarn skapas ett rejält skyddat område som
vi anser får stor betydelse för skyddet av fågelfaunan. Vi anser att vårt län måste ha ett tätt nät
av naturreservat av olika beskaffenheter så att den biologiska mångfalden kan bevaras och
helst stärkas.
Dock har vi två synpunkter vi vill framföra.
1. Vi anser inte att jakt ska vara tillåten. Jakt kan strida mot några av de syften som anges ligga
till grund för bildandet av reservatet t ex att ”bevara den biologiska mångfalden” och ge
”möjlighet till naturupplevelse”. Våra naturreservat är viktiga besöksmål för en
naturintresserad allmänhet. Under jaktperioden är det många som väljer att besöka reservaten
för att inte råka hamna mitt i pågående jakt. Jakt hindrar besök i reservaten under ganska lång
tid, från augusti till februari. Hur informeras besökare om att jakt pågår? Vilka risker skapas
när jakt pågår? Hur bemöter man människor som anser att avsiktligt dödande av djur är
estetiskt upprörande? Vi tycker att naturreservaten ska vara befriade från jakt med undantag
för skyddsjakt på djur som är på väg att förstöra reservatets naturvärden.
2. Vid anläggning av stigar och rastplatser är det mycket viktigt att nuvarande och kanske
framtida boplatser för fåglar inte kommer för nära. I Ekefors finns miljöer för fiskgjuse,
lärkfalk, bivråk och kanske storlom. Om sådana anläggningar får en mindre bra placering
försämras villkoren för dessa arter istället för motsatsen. Föreningen bidrar gärna med sina
erfarenheter innan anläggningarnas utformning beslutas.
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