
 
 

  
BESLUT  Sid 1 av 5 

Dnr 511-851-97 
 
 
 
 
 

 
 
 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax 
621 85 VISBY Strandgatan 2 0498-29 21 00 0498-21 72 89 

 
 3.11.2003 

Länsstyrelsen
GOTLANDS LÄN
 

 Enligt sändlista 
 
 
 
 
 
 
  
Bildande av naturreservatet Lindhammarsmyr, 
Buttle och Vänge socknar, Gotlands kommun 
 

Beslut 

Med stöd av 7 § naturvårdslagen (1964:822) beslutar Länsstyrelsen att avsätta det på 
bifogade karta, bilaga 2, avgränsade området som naturreservat med de föreskrifter och 
förvaltningsbestämmelser som anges nedan. 
 

Uppgifter om naturreservatet 

Namn Lindhammarsmyr 

Kommun Gotland 

Socknar Buttle och Vänge 

Natura 2000-område SE0340124 

Läge Ca 1 km N Buttle kyrka  och öster om vägen mellan 
Etelhem och Roma, länsväg 534 (se översiktskarta, bilaga 
1) 

Ekonomiska kartblad  069 32  (6J3c)  Buttle  och 069 42 (6J4c) Vänge 

Gräns Mitten av den heldragna gula linjen på bifogade karta,    
bilaga 2 

Areal 199 hektar 

Fastigheter och markägare  
 
Fastighet Ägare 

 
Buttle Altajme 1:39 Nils-Gustav Lithberg (1/2) och Inger Lithberg (1/2) 

Buttle, Altajme, 620 23  Romakloster  
 

Buttle Annex 1:7 Naturvårdsverket 
Områdesskyddsenheten, 106 48  Stockholm 
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Fastighet Ägare 
 
 

Buttle Nygårds 1:16 och 
Buttle Nygårds 1:17 

Fredrik Wahlbys dödsbo 
c/o Dagmar Wahlby, Velinge, Buttle, 620 23  Romakloster 
 

Buttle Stora Velinge 1:31 Olof Levin 
Stora Velinge 186, Buttle, 620 23  Romakloster  
 

Buttle Stora Velinge 1:40 Lars Sigrén 
Stora Velinge 189, Buttle, 620 23  Romakloster  
 

Buttle Österby 4:1 Lars-Inge Wallin 
Österby 170, Buttle, 620 23  Romakloster 
 

Vänge Nickarve 1:67 Lars Thomsson, 
Nickarve 253, Vänge, 620 23  Romakloster 
 

Vänge Norrbys 1:6 Per-Axel Johansson 
Skolkvior 5, 620 20  Klintehamn 
 

Vänge Sallmunds 1:23 Nils-Erik Larsson (1/2) och Aina Larsson (1/2) Sallmunds 
641, Vänge, 620 23  Romakloster  
 

Vänge Sallmunds 1:57 Kerstin Karlsson (1/2) och Lennart Karlsson (1/2) 
Sallmunds 645, Vänge, 620 23  Romakloster  
 

Vänge Suderbys 1:6 Ulf Jacobsson 
Suderbys 623, Vänge, 620 23  Romakloster 
 

Vänge Suderbys 1:11 Bertil Sandström (1/4), Gertrud Sandström (1/4) och Lena 
Sandström-Tjäder (1/2) 
Suderbys 627, Vänge, 620 23  Romakloster  
 

 
Förvaltare  Länsstyrelsen  i Gotlands län 
 

Syfte med naturreservatet 

Syftet med naturreservatet är att bevara en större våtmark med orörd hydrologi och 
värdefull vegetation i dess naturliga tillstånd. 
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Reservatsföreskrifter 

För området skall gälla de föreskrifter enligt 8-10 §§ naturvårdslagen och 9 § natur-
vårdsförordningen (1976:484) som anges nedan.  
 
A Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen om inskränkningar i rätten att 

förfoga över fastighet inom naturreservatet 

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att: 

• gräva, schakta, fylla ut, spränga eller på annat sätt skada mark eller block, 
• dika eller dämma, 
• rensa dike utan Länsstyrelsens tillstånd, 
• uppföra byggnad eller anläggning

ftledning, 
 eller ändra befintlig byggnad eller anläggning, 

• dra fram mark- eller lu
• anlägga väg eller stig, 
• bortföra, upparbeta, avverka eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller 

sämne eller använda kemiskt bekämpningsmedel, 

öd 

d får naturvårdsförvaltaren vidta de skötselåtgärder 
m anges i bifogade skötselplan. 

ingar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose ändamålet med naturreser-

nformation om reservatet, 
 buskröjning på myrvidden. 

 

buske, 
• tillföra växtnäring
• anordna upplag, 
 föra motordrivet fordon annat än på de vägar som markerats med heldragen r•

linje på kartan, bilaga 2. Parkering är tillåten i direkt anslutning till dessa vägar. 
 
Utan hinder av ovanstående förbu
so
 

B Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen om skyldighet att tåla visst intrång 

Markägare, liksom innehavare av särskild rätt till mark, förpliktigas att tåla att följande 
anordn
vatet: 

• en, markering av reservatsgräns
 uppsättande av skyltar med i•
•
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C Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta 
inom reservatet 

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att: 

• föra motordrivet fordon annat än på de vägar som markerats med heldragen röd 
linje på kartan, bilaga 2. Parkering är tillåten i direkt anslutning till dessa vägar,   

• plocka eller gräva upp växter, 
• göra upp öppen eld. Medförd grill eller fältkök får dock användas. 
 

D Föreskrifter enligt 9 § naturvårdsförordningen rörande naturvårdsför-
valtningen av området m m 

Länsstyrelsen fastställer de anvisningar om naturvårdsförvaltningen m m som framgår 
v bifogad skötselplan, bilaga 3. a

 
Naturreservatet skall utmärkas enligt svensk standard (SIS 03 15 22) och Naturvårds-
verkets anvisningar i boken ”Att skylta skyddad natur”, s. 88-101. 
 
Naturvårdsförvaltare skall vara Länsstyrelsen i Gotlands län.  
 

Grund för beslutet 

Områdets betydelse 

Lindhammarsmyr är en av Gotlands största odikade myrar. Området ligger i ett 
bäcken som saknar större tillflöden och endast får  vatten från de skogsområden 
som gränsar till myren. Myren har en intressant vegetation som är mer varierad än 
övriga större myrar på Gotland.  
 
Den 6 juli 2000 beslutade regeringen att föreslå Lindhammarsmyr (område 
SE0340124) till det ekologiska nätverket Natura 2000 enligt rådets direktiv 
92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, det s.k. art- 

ch habitatdirektivet.  o
 
Hösten 2001 beslutade dessutom riksdagen, i samband med att man fastställde olika 
delmål för bl.a. miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker, att samtliga de våtmarker 
som finns upptagna i Naturvårdsverkets Myrskyddsplan för Sverige skall ha ett lång-
siktigt skydd senast år 2010. Av de våtmarker som tas upp i Myrskyddsplan för Sverige 
igger 18 på Gotland. En av dessa 18 är Lindhammarsmyr. l
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Redogörelse för ärendet 

Under perioden 1992-1995 har Länsstyrelsen i Gotlands län genomfört en inventering
v länets våtmarker. Inventeringen har utförts enligt den av Naturvår

 
dsverket 

 Vid 

uridiska byrå i Umeå. 

rens-
ommelser, och i  början av år 2002 avled Bert Grahn. Den 25 september 2003 

meddelande till samtliga markägare att Länsstyrelsen 
yr. 

eslut i detta ärende har fattats av landshövding Lillemor Arvidsson. I den slutliga 
andläggningen har medverkat länsrådet Anders Granat, byrådirektören Stellan 

rdsdirektören Karin Gottlander, föredragande. 

 Arvidsson 

2 Karta visande naturreservatets avgränsning 
3 Skötselplan 
4 Karta visande utbredningen av olika naturtyper 
5 Hur man överklagar 

a
fastställda metodiken för inventering av Sveriges våtmarker, VMI. Lindhammarsmyr 
har erhållit klass 1 i våtmarksinventeringen. De höga naturvärdena vid Lind-
hammarsmyr består främst i dess storlek, orördhet och värdefulla vegetation.  
 
Sedan hösten 1997 har Länsstyrelsen fört förhandlingar med berörda markägare om 

ildandet av ett naturreservat för Lindhammarsmyr i Buttle och Vänge socknar.b
förhandlingarna företräddes Länsstyrelsen till att börja med av dåvarande natur-
vårdsdirektören Per Hansson, senare av Susanna Collin, Svefa, medan markägarna 

ar företrätts av ombudet Bert Grahn vid LRF Konsults jh
 
Ett förslag till beslut om bildande av naturreservatet Lindhammarsmyr sändes ut på 
remiss till bl.a. samtliga markägare den 24 februari 1998.  
 
I juli 2000 förvärvade Naturvårdsverket berörd del av fastigheten Buttle Annex 1:1. 

örhandlingarna med övriga markägare har däremot inte lett till några öveF
k
skickade Länsstyrelsen ett 
avsåg att inom kort besluta om bildandet av naturreservatet Lindhammarsm
 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, Miljödepartementet (se bilaga 5). 
 
 
B
h
Hedgren och naturvå
 
 
 
Lillemor
 
  Karin Gottlander 
 
Bilagor 
1 Översiktskarta 
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Skötselplan  
för naturreservatet Lindhammarsmyr 
 

 
Beskrivning av naturreservatet 

Landarealens fördelning på naturtyper (se karta, bilaga 4) 

Öppen myr: 112 hektar 
Sumpskog: 52 hektar 
Övrig skog: 35 hektar 
 

Geologi 

Området ligger beläget i flack terräng på en höjd av cirka 45 meter över havet. Myren 
saknar större tillflöden och mottar endast vatten från skogsområden runt myren. 
Myren har i östra delen en tre kilometer lång och 200 meter bred utlöpare som 
övergår i myrens utlopp. Området dräneras åt nordost över hällmarker till flera 
slukhål i berggrunden. Vattnet kommer upp ett hundratal meter längre österut som 
källflöde, fortsätter i en liten slingrande skogsbäck och rinner vidare genom åker-
markerna i Ala ut i Nygårdsmyr. Myren ligger på avlagringar av moränmärgel. I 
västra delen gränsar en ås av isälvsmaterial och mot öster går kalkhällen i dagen. 
Torvdjupet uppgår till en knapp meter. I nordvästra delen av myren är kantzonerna 
bredare och här finns blekeutfällningar.  
 

Växtlighet 

Lindhammarsmyr har en helt plan myryta utan klarvattenytor men med inslag av 
skogsbevuxna holmar. Starrslåtter har förekommit, men Sernander (1941) anger att 
detta aldrig förekom annat än under nödår. Vegetationen ute i myren domineras 
helt av ag i myrens norra och centrala delar. Trådstarr och bunkestarr bildar domi-
nanta bestånd i södra delen av myren liksom längs myrens västra kant. Myren har 
även ett visst inslag av vass, fr a längs norra kanten. Bottenskiktet är inte hel-
täckande men korvmossa förekommer allmänt. På flera håll märks även mellan-
krokmossa, kärrspärrmossa och maskmossa.  
 
Myren har en tydlig lagg som är relativt smal och blöt. Här växer bl a trådstarr, pors 
och brakved. Ovanför laggen är det inte långt till övergången mot fast mark. I norra 
delen finns dock ett brett bälte med tuviga kärr och låga tallar. Här växer blåtåtel, 
axag, hirsstarr, vass, pors, ängsull, gräsull, kärrfräken, blodrot och slåtterblomma.  
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Djurliv 

Några inventeringar av områdets djurliv har ej företagits och kunskaperna om detta är 
därför bristfälliga.  
 
Fornminnen m m  

Den väg som skär genom sydvästra delen av myren är gammal och finns registrerad i 
fornminnesinventeringen. Här finns en gammal vägbank, vägbyggnadssten, samt en 
gammal vägbro. Norr om myren finns fem bildstenar, idag står endast två av dem kvar. 
 

Markanvändning 

Skogsbruk 

Lindhammarsmyr omges av barrskog på alla håll. Uttag av skog har hittills skett genom 
plockhuggning men även en del mindre kalavverkningar har ägt rum.  
 
Bete 
Markerna vid Lindhammarsmyr har betats tidigare, men hävden har upphört sedan 
länge.  
 

Slåtter 

Myrvidden på Landhammarsmyr har nyttjats för slåtter, men hävden är sedan länge 
upphörd. 
 

Tillgänglighet 

Området nås lätt från landsvägen som går mellan Roma och Etelhem. Myren ligger 
endast ett par hundra meter öster om vägen vid avfarten mot Buttle.  
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Riktlinjer för den framtida förvaltningen 
av naturreservatet 
 
 
 

Övergripande mål 

Det övergripande målet med områdets skötsel är att bevara naturmiljön i dess natur-liga 
tillstånd. 
 

Generella riktlinjer och åtgärder 

Skogen 

Stora uttag av skog påverkar områdets hydrologi på ett sätt som gör att naturvärdena i 
myren störs. Det är viktigt att kantzonen mot myren inte påverkas av avverkningar eller 
terrängkörning. Alla träd som växer i kantzonen mot våtmark skall därför sparas. Inga 
träd eller buskar på skogsholmarna ute i myren får heller avverkas. För att skogen som 
omger reservatet på sikt ska bli en värdefull miljö för växter och djur som är beroende 
av död ved i skogen skall döda och döende träd sparas.   
 
Röjning 

Under senare år har brakved börjat etablera sig ute i myrvidden. Detta är ett nytt inslag 
som på sikt kan innebära förändringar i vegetationen. Denna bör därför röjas bort. 
Länsstyrelsen svarar för röjning av buskvegetation i myren.  
 

Anordningar för besökare 

Tillgänglighet 

Området är redan nu mycket lättillgängligt och tillgängligheten behöver därför ej för-
bättras ytterligare.  
 

Parkeringsplatser 

En parkeringsplats bör anvisas utanför reservatet vid den plats där vägen som korsar 
sydvästra delen av myren löper. En förutsättning är att överenskommelse härom kan 
träffas med berörd markägare. 
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Information 

Armerad plastskylt i storlek A1 med information om naturreservatet framställs av 
Länsstyrelsen. Skyltar sätts upp vid parkeringsplatsen (se ovan) samt vid vägen  genom 
den nordöstra delen av reservatet. 
 

Utmärkning av naturreservatets gräns 

Naturreservatets gräns skall utmärkas enligt svensk standard (SIS 03 15 22) och Natur-
vårdsverkets anvisningar i boken ”Att skylta skyddad natur”, s. 88-101. Gräns-
utmärkningen skall utföras av Lantmäteriet. 
 

Tillsyn 

Länsstyrelsens ambulerande tillsynsman samt en lokal tillsynsman svarar för tillsynen av 
naturreservatet. 
 
Dokumentation 

Naturvårdsförvaltaren skall dokumentera utförda åtgärder, kostnaderna för dessa och 
hur de finansieras samt förhållanden som hotar naturvårdens intressen. 
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Källor 
 
Andersson, A. & Jacobsson, R. 1984: Översiktlig naturinventering. Botanik. - Läns-

styrelsen i Gotlands län. 
Aronsson, M., Hallingbäck, T. & Mattsson J.-E. (red.) 1995: Rödlistade växter i Sverige 

1995. ArtDatabanken, Uppsala.  
Löfroth, M. 1991: Våtmarkerna och deras betydelse. Stockholm. 
Martinsson, M 1997: Våtmarker på Gotland. - Länsstyrelsen i Gotlands län.         
Naturvårdsverket, 1994: Myrskyddsplan för Sverige. 
Pettersson, B. 1958: Dynamik och konstans i Gotlands flora och vegetation. Visby. 
Sernander, R. 1941: Gotlands kvarlevande myrar och träsk. Almqvist och Wiksell. 

Stockholm. 
Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, 1928: Geologisk karta över Sverige. Ser Aa 

Nr 169. Uppsala. 
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