BESLUT
Datum
2010-09-06

Dnr
511-3372-08
1(5)

Enligt Sändlista

Nya föreskrifter för naturreservatet Kallgatburg, Hejnum socken, Gotlands kommun
Uppgifter om naturreservatet
Namn

Kallgatburg

Län

Gotland

Kommun

Gotland

Socken

Hejnum

Natura 2000-område

SE0340103 Kallgatburg

Areal

Ca 115 hektar

Berörda fastigheter
och fastighetsägare

Hejnum Bjärs 1:9
Ägare: Lena Almqvist, Hejnum Bjärs 233, 624 38 Tingstäde
Hejnum Bjärs 1:17, Hejnum Prästgården 1:1 samt
Hejnum Lilla Kyrkebys 3:1 och 3:2
Ägare: Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
Hejnum Norrbys 1:1
Ägare: Åke Hejdenbergs dödsbo

Förvaltare

Länsstyrelsen i Gotlands län

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST

WEBBPLATS

621 85 VISBY

Visborgsallén 4

0498-29 21 00

gotland@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/gotland
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Nya föreskrifter för naturreservatet
Med stöd av 5 och 6 §§ miljöbalken föreskriver Länsstyrelsen att nedan angivna
föreskrifter skall gälla för naturreservatet. Samtidigt upphäver Länsstyrelsen tidigare
beslutade föreskrifter enligt 8 och 9 §§ naturvårdslagen (Länsstyrelsens beslut den
22 mars 1993, dnr 231-866-93).
Föreskrifter enligt 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten för ägare och
innehavare av särskild rätt till fastighet att använda mark- och vattenområden
inom reservatet
Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:









uppföra byggnad eller anläggning,
anlägga väg eller parkeringsplats,
anlägga luft- eller markledning,
anordna upplag,
gräva, schakta, utfylla, spränga eller på annat sätt skada mark,
dika eller dämma,
avverka eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske eller att ta
bort på marken liggande döda träd eller trädgrenar. På fastigheten Hejnum
Bjärs 1:9 och Hejnum Norrbys 1:1 får dock årsfärska vindfällda träd upp till
en övre gräns på 2 m3sk per hektar och år, efter samråd med förvaltaren, tas
om hand och upparbetas. Vidare får inom de betade delarna av dessa två
fastigheter igenväxningsvegetation i form av buskar röjas bort och eldas.
 plantera träd, buskar eller andra växter,
 tillföra växtnäringsämne eller använda kemiskt bekämpningsmedel,
 föra motordrivet fordon utanför de vägar som markerats med ljusblå färg på
bifogade karta, bilaga 1, annat än i samband med uttransport av vindfällda träd
eller röjning av buskar på fastigheten Hejnum Bjärs 1:9 och Hejnum Norrbys
1:1.
Utan hinder av ovanstående föreskrifter får förvaltaren vidta de skötselåtgärder som
anges i gällande skötselplan och bevarandeplan.
Med stöd av 7 kap 6 § miljöbalken förpliktas ägare och innehavare av särskild rätt
till fastighet inom naturreservatet att tåla






att reservatsgränsen markeras,
att skyltar med information om reservatet sätts upp,
att befintlig spång och stig underhålls,
att området, dock inte Hejnum Norrbys 1:1 och Hejnum Bjärs 1:9, betas och att
för betet behövliga stängsel, grindar m.m. sätts upp och underhålls.
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Bilaga 1
Skala 1:10 000
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Sändlista
Naturvårdsverket
106 48 Stockholm
Riksantikvarieämbetet
Box 5405
114 84 Stockholm
Gotlands kommun
621 81 Visby
Gotlands kommun
Stadsarkitektkontoret
621 81 Visby
Lantmäteriet
Planregistret
Box 47700
117 94 Stockholm
Lena Almqvist
Hejnum Bjärs 233
624 38 Tingstäde
Åke Hejdenbergs dödsbo
c/o Lars Hejdenberg
Jungmansgatan 32
621 51 Visby

Bilaga 2

Hur man överklagar hos regeringen
Om Ni är missnöjd med Länsstyrelsens beslut, kan Ni överklaga detta hos regeringen, Miljödepartementet.
Det gör Ni genom att i brev till regeringen
 tala om vilket beslut Ni överklagar, t.ex. genom att ange ärendets nummer
(diarienumret) och
 redogöra för dels varför Ni menar att Länsstyrelsens beslut är felaktigt, dels
hur Ni anser att beslutet skall ändras.
Ni undertecknar brevet, förtydligar namnteckningen och uppger postadress
och telefonnummer.
Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er ståndpunkt, så bör
Ni skicka med det.
Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt Er.
Brevet skall lämnas/skickas till Länsstyrelsen och inte till regeringen.
Länsstyrelsens adress och telefonnummer är:
Länsstyrelsen i Gotlands län
621 85 Visby
tel 0498-29 21 00
Länsstyrelsen måste ha fått Ert brev inom tre veckor från den dag Ni fick beslutet,
annars kan Ert överklagande inte tas upp.
Om något är oklart, så ring eller skriv till Länsstyrelsen.

