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Förslag till bildande av naturreservatet Svalings, Gothem 
socken, Gotlands kommun 

Beslut 
Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) beslutar länsstyrelsen att förklara det område 
som avgränsats med heldragen svart linje på bifogad karta, bilaga 1, som naturreservat. 
Naturreservatet har den avgränsning som framgår av bifogad karta och med de gränser som 
slutligen utmärks i fält. 

Reservatets namn ska vara Svalings. 

Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars 
rättigheter att använda markområdet berörs inom reservatsområdet. 

Syftet med reservatet 
Syftet med naturreservatet Svalings är att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara 
värdefulla naturmiljöer samt att i viss mån återställa värdefulla naturmiljöer för skyddsvärda 
arter. 
 

• Reservatet ska erbjuda en naturlig livsmiljö för den flora och fauna som är knutna till de i 
reservatet förekommande naturtyperna. 

• Strukturer som gamla träd, senvuxna träd och död ved ska förekomma i en omfattning 
som är gynnsam för områdets naturtyper samt typiska och rödlistade arter. 

• Utifrån vad som är möjligt inom reservatets gränser, bevara och återskapa en gynnsam 
hydrologi för reservatets sumpskog och fuktäng.  

• Skogarna ska ha en trädslagsblandning av tall och gran med inslag av lövträd. 
• Yngre skogar ska utvecklas och skötas för att i framtiden kunna hysa en större biologisk 

mångfald. 
• Reservatet ska bidra till att uppnå gynnsam bevarandestatus på biogeografisk nivå för 

de ingående naturtyperna i reservatet.  
 

Syftet med naturreservatet är också att inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och 
naturmiljöer tillgodose behov av områden för friluftslivet. 
 

• Besökare ska kunna se, uppleva och få kunskap om områdets typiska livsmiljöer, arter 
och kulturmiljöer. 

 
Syftet ska uppnås genom att: 
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• med naturvårdsinriktad skötsel skydda och bevara äldre barrskogar. 
• vårda och utveckla områden med yngre skog mot högre naturvärden. 
• vårda, bevara och utveckla områdets naturmiljöer så att typiska arter och strukturer 

bibehålls. 
• extensivt bete i skogsmiljöerna samt bete i delar som idag är delvis öppna. 
• områdets hydrologi ses över och där det är möjligt läggs diken igen för att hålla kvar 

markvatten i de delar som idag utgör barrsumpskog och fuktäng.   
• förutsättningarna för det rörliga friluftslivet stärks med hjälp nyskapande av stigar 

samt enkla friluftsanordningar och underhåll av dessa. 

Översiktskarta 

 
Figur 1. Översiktskarta. Svart linje markerar reservatets gräns. © Lantmäteriet, Länsstyrelsen 
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Uppgifter om reservatet 
 
Namn Svalings 
Kommun Gotland 
Län Gotland 
Lägesbeskrivning Cirka 30 km öster om Visby, 3 km väster om 

Åminne. Se karta ovan.  
Koordinat för mittpunkt X: 721329, Y: 6391434 
(Sweref 99TM) 
 
Fastighet Gothem Svalings 1:18 
 
Fastighetsägare Privat 

Areal 36,3 hektar varav 34,2 hektar produktiv skogsmark 
och 2,1 ha impediment och övrig mark 

Nyttjanderätter m.m. Vägsamfällighet Gothem s:58(Avser vägen genom 
reservatet)  
Svalings Dikningsföretag av år 1923 

Förvaltare Länsstyrelsen i Gotlands län 
  

Skälen för beslutet 
Området prioriteras för skydd eftersom det till största delen består av den prioriterade skogstypen 
kalkbarrskog med tall och gran. Skogen är i stort utan spår av storskaligt modernt skogsbruk, 
dock har plockhuggning skett. Området har höga naturvärden knutna till skoglig kontinuitet och 
är klassad som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. Det västra delområdet finns med i 
våtmarksinventeringen och har där bedömts till klass 1, högsta klass.  
 
Området håller flertalet skyddsvärda arter och även flertalet rödlistade arter knutna till de 
ingående naturtyperna. Tabell 1 nedan visar reservatets prioriterade bevarandevärden. Angivna 
naturtyper är klassade enligt art- och habitatdirektivet. 
 
Tabell 1. Prioriterade bevarandevärden. 

Naturtyper Talldominerad barrblandskog (taiga 9010). 

Strukturer och 
funktioner 

Senvuxna tallar och granar, fuktäng, öppna hällmarker, död ved, boträd, 
senvuxna klena lövträd 

Arter (ett urval)* Cinnoberfläck (CR) ädellav (EN), bullspindling (VU), granrotspindling (VU), 
vit taggsvamp (VU), svartgrön spindling (VU), skogskorn (VU). 

*Rödlistekategorier enligt den nationella rödlistan 2020: CR= Akut hotad, EN=starkt hotad, VU=sårbar, 
NT=nära hotad. 
 
Beslutet är en del av att uppfylla den av regeringen antagna strategin för biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster. Denna strategi är Sveriges svar på hur vi ska bidra till att uppfylla den 
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strategiska planen inom konventionen om biologisk mångfald, målen i EU:s strategi för 
biologisk mångfald samt målen i vårt nationella miljömålsarbete. 
 

Reservatsföreskrifter  
För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet beslutar länsstyrelsen med stöd av 7 
kap. 5, 6 §§ miljöbalken samt 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. att nedan angivna föreskrifter ska gälla för naturreservatet. 
  
A. Föreskrifter enligt 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att använda mark- 
och vattenområden, som behövs för att uppnå syftet med reservatet 
Utöver vad som i övrigt gäller är det förbjudet att inom reservatet: 

1. uppföra byggnad eller anläggning,  
2. anlägga väg, 
3. dra fram mark- eller luftledning, 
4. gräva, schakta, fylla ut, spränga eller på annat sätt skada mark eller block,  
5. anordna upplag, 
6. dika, dikesrensa eller utföra annan åtgärd som avvattnar eller leder vatten ut ur 
området (undantaget Svalings dikningsföretag markerat på beslutskarta på bilaga 1),  
7. avverka, upparbeta eller bortföra levande eller dött träd eller buske eller utföra 
annan skogsvårdsåtgärd, förutom att ta bort träd som faller över körväg, 
8. tillföra växtnäringsämne eller använda kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel, 
9. avsiktligt införa såväl främmande som inhemsk växt-, svamp eller djurart, t.ex. 
plantera in träd eller så in blommor. 

  
Föreskrifterna ovan ska inte utgöra hinder för  
 

a) förvaltaren, eller den som förvaltaren utser, att utföra de åtgärder som framgår av 
föreskrifterna B enligt 7 kap 6 § miljöbalken nedan, 

b) normalt underhåll av befintlig väg markerad på beslutskarta i bilaga 1 Med underhåll 
menas att träd och grenar som hindrar framfart av fordon och bruksmaskiner avverkas 
eller kapas. Om åtgärderna utförs av annan än förvaltaren ska samråd med förvaltaren 
ske.  

c) markavvattningsföretaget Svalings dikningsföretag i reservatets östra del från att fullfölja 
sitt syfte genom att rensa diket och exempelvis lägga rensnings-massor i reservatet i 
samband med rensning av diket. Markavvattnings-företaget ska informera länsstyrelsen 
innan åtgärden utförs. Diknings-företaget är markerat på beslutskarta i bilaga 1. 

d) att kultur- och fornlämningar i området vårdas och synliggörs. 
 
 
 
B. Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken om förpliktelser för ägare och innehavare av 
särskild rätt till fastigheter att tåla visst intrång 

Ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet inom naturreservatet skall tåla att följande 
anordningar utförs och att följande åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med reservatet: 

1. att reservatsgränsen röjs och markeras, 
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2. att parkering anläggs och skyltar med information om reservatet sätts upp, 
3. att natur- och kulturvårdsinriktad röjning, gallring och plockhuggning sker, 
4. att veteranisering av träd sker, 
5. att stängsling och bete inklusive underhåll av stängsel och stängselgenomgångar sker 
inom området, 
6. att hydrologiska åtgärder utförs i syfte att gynna reservatets fuktigare delar, 
7. att undersökning och dokumentation av mark, vegetation samt växt- och djurliv sker i 
uppföljningssyfte, 
8. att användning av nödvändiga beprövade metoder i syfte att bekämpa för området 
främmande arter med invasivt beteende eller växtsätt  
9. att användning av nödvändiga beprövade skötselmetoder i syfte att bevara naturvärden 
och kompensera för förlust av naturvärden som hotas av invasiva arter sker, 
10. att friluftsstigar anläggs i området. Stigarna kan utgå från parkeringsplatsen i 
reservatet samt från den öppna gräsytan i områdets östra del. 
 

Fastställelse av skötselplan 
Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
fastställer länsstyrelsen bifogad skötselplan, bilaga 2. 

 

Beskrivning av ärendet 

Ärendets beredning 
I februari 2017 inkom en avverkningsanmälan gällande delar av skogen. Då den planerade 
avverkningen låg i anslutning till skog med kända naturvärden gjorde länsstyrelsen tillsammans 
med Skogsstyrelsen ett fältbesök och konstaterade att skogen hade höga naturvärden. 
Skogsstyrelsen registrerade skogen som nyckelbiotop i mars 2017. Markägaren kontaktades och 
ett ärende om reservatsbildning påbörjades.  
Under 2019 utfördes en svampinventering inom området. Vid inventeringen hittades många 
sällsynta och rödlistade svampar och lavar i området.  
Under tiden för reservatsbildning gick markägaren bort och området testamenterades till fem 
olika stiftelser. Fastigheten lades ut till försäljning vintern 2020-2021. Innan fastigheten såldes i 
september 2021 ersattes säljande markägare i reservatet för den inskränkning reservatet innebär i 
pågående markanvändning enligt ersättningsreglerna i 31 kap miljöbalken. Ersättningen skedde 
genom överenskommelse om intrångsersättning mellan länsstyrelsen och de dåvarande 
markägarna.  
Förslaget till beslut var ute på remiss under perioden xx till 20 yy. Inkomna synpunkter från 
remissen redovisas….. 
 

Redogörelse av inkomna synpunkter på beslut och skötselplan 
Fylls på efter externremiss 
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Motivering till beslutet 

Motiv till skyddsformen naturreservat 
Länsstyrelsen har bedömt att det är ett angeläget allmänt intresse att naturreservatet Svalings, 
med dess arter och livsmiljöer, bevaras och främjas långsiktigt. Reservatet består till största 
del av den prioriterade skogsnaturtypen kalkbarrskog och i reservatet har flertalet rödlistade 
arter återfunnits, framförallt när det gäller marksvampflora knutna till skogar med skoglig 
kontinuitet. Se vidare under rubriken ”Skälen till beslut”. 
 
För att kunna bevara dessa naturvärden behöver skogsbruk förbjudas och ersättas ekonomiskt. 
Skogsbruk skulle påverka områdets naturvärden starkt negativt. De öppna naturmiljöerna 
behöver skötsel genom bete för att bevara sina naturvärden mot igenväxning. Den yngre 
skogen behöver initial skötsel för att på sikt kunna utveckla naturvärden likt den intilliggande 
äldre skogen. Skötseln ska ske genom natur- och kulturvårdsinriktad röjning och försiktig 
plockhuggning och veteranisering av träd. Områdets gamla barrskogar med sällsynta 
marksvampar, alvarmark och fuktäng är alla livsmiljöer som skyddas genom inrättandet av 
naturreservatet.  
 
För att kunna ge berörda markägare full ekonomisk ersättning och garantera området det 
skydd och den skötsel som behövs för att bevara och utveckla dess naturvärden långsiktigt är 
det motiverat att skydda området som naturreservat. 
 

Motivering till föreskrifterna 
A-föreskrifter 
Föreskrift 1-7 syftar till att förhindra skada på mark, berg, skog och vegetation samt 
hydrologi. Åtgärderna som förbjuds bedöms kunna orsaka så stor skada på och förändring av 
naturmiljön att den biologiska mångfalden påverkas negativt. 
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Föreskrift 8 syftar till att förhindra att den naturliga och artrika flora och fauna som finns i 
området påverkas negativt av den skadliga inverkan som bekämpningsmedel, 
växtnäringsämnen eller förhöjd kvävestatus har.  
  
Föreskrift 9 syftar till att förhindra att främmande arter förs in i området.  
 
Undantag a behövs för att förvaltaren ska kunna sköta reservatet. 
Undantag b behövs för att vägen ska kunna underhållas. 
Undantag c behövs för att markavattningsföretaget Svalings dikningsföretag ska kunna 
genomföra åtgärder reglerade i dikningsföretaget. 
Undantag d behövs för att kunna vårda kultur- och fornlämningarna i området. 
 
B-föreskrifter 
Föreskrift 1,2 och 10 behövs för att bibehålla och öka reservatets tillgänglighet och uppnå 
reservatets syfte kopplat till friluftslivet. Föreskrift 1 är också nödvändig för att befästa 
reservatets juridiska status. 
 
Föreskrift 3-5 behövs för att förvaltaren ska kunna sköta reservatet och bevara naturvärdena.  
 
Föreskrift 6 ger förvaltaren möjligheten att genom åtgärder som påverkar områdets hydrologi, 
gynna och förbättra förutsättningarna för barrsumpskog och fuktäng.  
 
Föreskrift 7 behövs för att kunna stämma av och anpassa skötseln till att styra naturvärdena i 
rätt riktning. Uppföljningen är även viktig för att kunna följa utvecklingen av biologisk 
mångfald och naturmiljöer på regional, nationell och internationell nivå. 
 
Föreskrift 8-9 syftar till att möjliggöra bekämpning av invasiva arter, men också att 
kompensera för den förlust av biologisk mångfald som invasiva arter orsakar. Invasiva arter är 
ett stort och växande hot mot biologisk mångfald då de kan konkurrera ut inhemska arter, 
förändra näringskedjor eller helt förändra naturmiljöer. I Svalings finns idag inga kända 
förekomster av invasiva arter, men på grund av dessa arters stora och ökande utbredning i 
Sverige och i världen är det sannolikt att de kommer i framtiden. Då är det viktigt att det finns 
föreskrifter som tillåter en snabb bekämpning. 

 

Miljökvalitetsmål 
Beslutet är en del av att uppfylla den av regeringen antagna strategin för biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster. Denna strategi är Sveriges svar på hur vi ska bidra till att uppfylla den 
strategiska planen inom Konventionen om biologisk mångfald, målen i EU:s strategi för 
biologisk mångfald samt målen i vårt nationella miljömålsarbete. 
 
Beslutet ger ett långsiktigt skydd till skogar och våtmarker med höga naturvärden samt till en 
rik biologisk mångfald med många hotade arter. Beslutet bidrar således till att uppfylla 
miljökvalitetsmålen Myllrande våtmarker, Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv.  
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Beslutet överensstämmer även med den regionala skogsstrategin. Stabila skogsekosystem 
fungerar buffrande i sin förmåga att hålla vatten och näringsämnen. Reservatet med den valda 
förvaltningsinriktningen bidrar därför till att producera så kallade ekosystemtjänster.  
 
Beslutet bidrar även indirekt till att uppfylla andra miljökvalitetsmål. Våtmarker och gamla 
barrskogar lagrar in stora mängder kol i både marken och träden och sänker därigenom 
koldioxidhalten i atmosfären. Detta motverkar växthuseffekten och bidrar till att uppfylla 
miljömålet Begränsad klimatpåverkan. 
 

Ekosystemtjänster 
Naturmiljön i reservatet bidrar till att bevara biologisk mångfald och artrikedom långsiktigt i 
Sverige och i världen. En stor mångfald av växter och djur försäkrar oss tillgång till alla nyttor 
arterna bidrar med i ekosystemen och som vi är beroende av, såsom pollinering, nedbrytning och 
näringsåterförsel, jordbearbetning, predation av skadedjur på grödor och plantor och tillväxt av 
skogen genom mykorrhizasvampar.  
 
Sumpskogen renar vattnet när det rinner igenom reservatet och håller kvar vattnet längre på 
våren och samlar på sig vatten under stora flöden. Detta ger en utjämnande effekt på vattenflödet 
vilket minskar översvämningsrisken nedströms under höga flöden. 
 
Reservatet bidrar till att kontinuiteten av gammal kalkbarrskog bevaras på platsen. Gammal skog 
binder kol, både i träden och i marken, något som tillsammans med andra kolfällor minskar 
koldioxidhalten i atmosfären. Detta motverkar växthuseffekten.  
 
Reservatet får en lokal negativ påverkan på virkesproduktionen, då skogsbruk är förbjudet. 
Påverkan är inte försumbar då skogen har en relativt hög tillväxt för gotländska förhållanden 
 

Intresseprövning enligt 7 kap 25 § miljöbalken 
Bildande av naturreservat är en fråga som är angelägen för det allmänna och som syftar till att 
uppfylla nationella och internationella mål om biologisk mångfald och ekosystem. 
Länsstyrelsen bedömer att inskränkningarna i enskilds rätt att använda mark och vatten inte 
går längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses (7 kap. 25 § 
miljöbalken). Det innebär att nyttan med den vidtagna åtgärden måste stå i proportion till det 
utförda och att mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet inte får 
användas. I denna bedömning ingår valet av område, avgränsningen av området och 
reservatsföreskrifterna. 
 
Valet av område är motiverat utifrån områdets höga naturvärden, se rubriken ”Skälen för 
beslutet”. I avgränsningen av reservatet har endast mark inkluderats som behövs för att uppnå 
syftet med skyddet. Reservatets föreskrifter är inte mer inskränkande än vad som krävs för att 
uppnå syftet med skyddet, se rubrik ”Motivering av föreskrifter”.  
 

Andra sakförhållanden 
Länsstyrelsen bedömer att beslutet är förenligt med en från allmän synpunkt lämplig 
användning av mark- och vattenresurser.  
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Länsstyrelsen bedömer att beslutet är förenligt med hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 
kap. MB. Reservatet ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv (4 kap. 2 § miljöbalken) 
vilket är ett riksintresse som omfattar hela länet. Ett reservatsbeslut gynnar riksintressets 
avsikt.  
 
Vidare bedömer länsstyrelsen att beslutet överensstämmer med Bygg Gotland – översiktsplan 
för Gotlands kommun 2010–2025. Reservatet kommer inte i konflikt med några utpekade 
exploateringsintressen i Bygg Gotland. Det ligger utanför detaljplan och fördjupad 
översiktsplan 

Bestämmelser som beslutet grundas på 

Bildande av naturreservat 
Naturreservatet bildas med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808).  Enligt 7 kap. 4 § får ett 
mark- eller vattenområde förklaras som naturreservat av länsstyrelsen i syfte att bevara 
biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av 
områden för friluftslivet. 

Föreskrifter och skälen för beslut 
Reservatsföreskrifter föreskrivs med stöd av 7 kap. 5,6 och 30 §§ miljöbalken. 
 
Enligt 7 kap. 5 § miljöbalken ska skälen för beslutet anges i beslutet om att bilda 
naturreservat.  Enligt samma paragraf ska det i beslutet också anges de inskränkningar i rätten 
att använda mark- och vattenområden som behövs för att uppnå syftet med reservatet, såsom 
förbud mot bebyggelse, uppförande av stängsel, upplag, schaktning, täkt, uppodling, dikning, 
plantering, avverkning, jakt, fiske och användning av bekämpningsmedel. En inskränkning får 
innebära att tillträde till området förbjuds under hela eller delar av året. 
 
Enligt 7 kap. 6 § miljöbalken får länsstyrelsen, om det behövs för att tillgodose syftet med 
naturreservatet, förplikta ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla sådana 
intrång som att det inom området  

1. anläggs vägar, parkeringsplatser, vandringsleder, raststugor, tältplatser, badplatser, 
sanitära inrättningar eller liknande anordningar,  

2. bereds tillträde till mark för allmänheten där allmänheten annars inte har rätt att vistas, 
3. utförs gallring, röjning, slåtter, plantering, betesdrift, avspärrning eller liknande 

åtgärder, eller 
4. genomförs undersökningar av djur- och växtarter samt av mark- och 

vattenförhållanden. 
 
Enligt 7 kap. 30 § miljöbalken får föreskrifter meddelas om rätten att färdas och vistas inom 
ett område som skyddas, och om ordningen i övrigt inom området, om det behövs för att 
tillgodose syftet med skyddet. Vidare anges att föreskrifterna ska gälla omedelbart, även om 
de överklagas. I detta reservat föreslås inga föreskrifter enligt 30§. 
 

Skötselplan 
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Skötselplan fastställs med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.fl. Enligt förordningen ska en skötselplan ingå i varje beslut om bildande av ett 
naturreservat. 

Förvaltare av naturreservatet 
Enligt 21 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd är länsstyrelsen förvaltare av 
naturreservatet om förvaltningen inte överlåts. 

Intresseprövning 
Varje medborgares egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till 
det allmänna eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad, utom 
när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen (2 kap. 15 § 1 st. 
regeringsformen). Hänsyn tas till enskilda intressen vid prövning av frågor om skydd av 
områden. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på 
skyddsbestämmelse får därför inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet skall 
tillgodoses. (7 kap 25 § miljöbalken). Utgångspunkten för naturreservat är att ingrepp som 
motiveras av hänsyn till naturvårds- och miljöintressen betraktas som angelägna allmänna 
intressen (Prop.1997/98:45, del 2, s. 97). Likaså anges i förarbetena att inskränkningen i den 
enskildes rätt kan gå långt i syfte att skydda miljö och natur.  

Beskrivning av naturreservatet 
Naturreservatet Svalings ligger på östra Gotland och omfattar en äldre kalkbarrskog på frisk 
till fuktig mark. Delvis är markvattnet rörligt, men det finns även områden där vattnet är 
stillastående och träden växer på tydliga socklar. Den nordvästra delen består reservatet av en 
barrdominerad sumpskog med inslag av ask, den sydöstra delen är något torrare. Trädskiktet 
är av hög ålder. Död ved förkommer i måttlig mängd. I reservatet finns öppna delar med 
alvarmark centralt i reservatets östra del samt en fuktäng i reservatets norra del. I området 
finns även flertalet fornlämningar, bla två stensättningar. 
 
Naturvärdena är främst knutna till den långa trädkontinuiteten, den varierande 
markfuktigheten, den höga och jämna luftfuktigheten, de gamla senvuxna träden, träd med 
bohål, torrträden, högstubbarna, trädlågor i olika nedbrytningsfaser samt det ymniga 
mosstäcket. Den döda veden finns inom hela området. Området hyser en intressant kärlväxt- 
och kryptogamflora med flera rödlistade arter. Området hyser till största sannolikhet betydligt 
fler skyddsvärda arter framförallt ovanliga marksvampar. I reservatet finns även inslag av 
senvuxna lövträd, dessa brukar ha stor betydelse för lavfloran. 

Upplysningar 
Föreskrifterna för detta beslut rör endast vad som är otillåtet respektive tillåtet inom 
reservatets gränser. 
 
I naturreservatet Svalings finns inga föreskrifter för allmänheten (så kallade 
ordningsföreskrifter) om rätten att färdas och vistas inom området och om ordningen i övrigt 
inom området. I reservatet gäller allemansrätten. Länsstyrelsen bedömer att det är tillräckligt 
och att ytterligare inskränkningar genom ordningsföreskrifter inte är nödvändigt. 
 
Den som vill göra anspråk på ersättning eller kräva inlösen av fastighet ska väcka talan hos 
mark- och miljödomstolen mot staten inom ett år från det att beslutet, på vilket anspråket 
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grundas, har vunnit laga kraft vid påföljd att rätten till ersättning eller inlösen annars går 
förlorad. 
 
Detta beslut ska kungöras i länets författningssamling och i ortstidningar. 
 
Länsstyrelsen kan meddela dispens från föreskrifter om det finns särskilda skäl och om det är 
förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte.  
 
Enligt 1 § 2 kap. Kulturmiljölagen (1988:950) är fornlämningar skyddade. Av 2 § samma 
kapitel framgår att det till en fornlämning hör ett så stort område på marken, sjö- eller 
havsbotten som behövs för att bevara fornlämningen och ge den ett tillräckligt utrymme med 
hänsyn till dess art och betydelse. Detta område benämns fornlämningsområde 
 
Enligt 4 § skogsvårdslagen (1979:429) ska bestämmelser i denna lag eller med stöd av lagen 
meddelade föreskrifter inte tillämpas i den mån vad där sägs strider mot föreskrifter för 
naturreservatet. Det innebär t.ex. att eventuella vindfällen och stormskadad skog lämnas 
orörda. 
 
Under B-föreskrifterna i detta beslut tillåts hydrologiska åtgärder för att uppnå reservatets 
syften. Åtgärder som kan påverka hydrologi och andra vattenförhållanden kallas för 
vattenverksamhet. Vattenverksamheter regleras i miljöbalkens 11 kapitel. Grundregeln är att 
vattenverksamhet kräver tillstånd enligt 11 kap. 9 § MB. Vissa mindre vattenverksamheter 
omfattas endast av anmälningsplikt till länsstyrelsen enligt 11 kap. 9a § MB. I 11 kap. 12 § 
MB finns ett undantag som innebär att tillstånd eller anmälan inte behövs om det är uppenbart 
att vare sig allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på 
vattenförhållandena. Enskilda intressen är sådana intressen som endast berör enskilda parter, 
exempelvis närliggande fastigheter eller grannar, fiskerättsinnehavare eller vattenuttag. 
Allmänna intressen är sådana intressen som många har nytta av och som inte ingår i privat 
ägo, exempelvis växt- och djurliv, andra naturvärden, eller framkomlighet. Om en 
vattenverksamhet påverkar andra fastigheter, och inte alla är överens om detta, så är det ett 
skäl till att verksamheten måste tillståndsprövas. Detta innebär att Länsstyrelsen genom 
reservatsbeslutet inte har för avsikt att påverka mark som ligger utanför naturreservatet. 
 
 
Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd 
 
 

Bilagor 
1. Beslutskarta 
2. Skötselplan 
 

 
 
  

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilaga 1 Beslutskarta 
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