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 16.9.2002  

Länsstyrelsen 
GOTLANDS LÄN 
 

 Enligt sändlista 
 
 
 
 
Bildande av naturreservatet Ollajvs, Alskog och När socknar, 
Gotlands kommun 
 
Uppgifter om naturreservatet 
 
Namn Ollajvs 
 
Kommun Gotland 
 
Läge Ca 1 km SV om Ljugarn (se översiktskarta, bilaga 1). 
 
Kartblad Ekonomiska kartbladen 06J1e (06914) Snausarve och 
 06J2e (06924) Ekese.  
 
Gräns Mitten av den heldragna gula ytterlinjen på bifogad 

karta, bilaga 2. 
 
Area 115,8 hektar 
 
Fastighet Ägare till berörd del av fastighet 

Alskog Ollajvs 1:13 Stefan Thomasson 
Ollajvs, Alskog 
620 16 Ljugarn 
 
Håkan Thomasson 
Skebokvarnsvägen 525 
124 53  Bandhagen 

Alskog Ollajvs 1:55 Jörgen Olsson 
Ollajvs, Alskog 
620 16  Ljugarn 

Alskog Prästgården 1:1 Staten genom Naturvårdsverket 
Alskog Rudvier 1:14 Staten genom Naturvårdsverket 
Alskog Rudvier 1:15 Elisabeth Mattsarve Molin 

Smiss, Alskog 
620 16  Ljugarn 

Alskog Tjängvide 1:4 Staten genom Naturvårdsverket 
När Smiss 1:13 Staten genom Naturvårdsverket 
  
Naturvårdsförvaltare Länsstyrelsen i Gotlands län 
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Beslut 

Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken, MB, att förklara det på 
bifogade karta, bilaga 2, avgränsade området som naturreservat med de 
föreskrifter som anges nedan. 
 
Naturreservatets namn skall vara Ollajvs. 
 
Huvudskälet för bildandet av naturreservatet är att bevara en äldre gran-
dominerad och delvis sumpskogspräglad barrskog och dess rika biologiska 
mångfald. 
 
För området skall gälla de föreskrifter enligt 7 kap 5, 6 och 30 §§ miljöbalken 
samt 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m m 
som anges nedan. 
  
Föreskrifter enligt 7 kap 5 § MB om inskränkningar i rätten för markägare 
och innehavare av särskild rätt till fastighet att använda mark- och vatten-
områden inom reservatet 

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, 
• uppföra byggnad eller annan anläggning, 
• dra fram mark- eller luftledning, 
• anlägga väg eller stig, 
• avverka eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske, 
• 
•

bortföra död ved, 
 tillföra växtnäringsämne eller använda kemiskt bekämpningsmedel, 
• anordna upplag, 
• framföra motordrivet fordon. Brukare av åkermarken på fastigheten Alskog 

Tjängvide 1:4 äger dock rätt att köra fram till och på åkern. 
 
Utan hinder av ovanstående föreskrifter får naturvårdsförvaltaren vidta de 
kötselåtgärder som anges i bifogade skötselplan (bilaga 4). s

 
 
Med stöd av 7 kap 6 § MB förpliktas ägare och innehavare av särskild rätt 
till fastighet inom naturreservatet att tåla 

• Anordningar för utmärkning av och informatio
• Skogliga åtgärder i enlighet med skötselplanen  

n om reservatet. 
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Föreskrifter för allmänheten enligt 7 kap 30 § MB om rätten att färdas och 
vistas inom reservatet samt om ordningen i övrigt inom området 

Utöver vad som i övrigt gäller är det förbjudet att: 

• bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,  
• avsiktligt skada, döda eller samla in djur, 
• göra upp eld, 
• föra motordrivet fordon. 
 
Ovanstående föreskrifter skall inte utgöra hinder för naturvårdsförvaltaren att 
genomföra eller upphandla den skötsel som skall genomföras enligt till beslutet 
hörande skötselplan (bilaga 4). 
 
Med stöd av 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken fastställer 
Länsstyrelsen de mål och riktlinjer som framgår av skötselplanen. 
 
Naturvårdsförvaltare för reservatet skall vara Länsstyrelsen i Gotlands län. 
 
 
Grund för beslutet 

Områdets betydelse 

Området utgörs av en förhållandevis gammal barrskog på rikare mark. För-
utsättningarna är goda för att ingående bestånd skall utvecklas mot mycket höga 
naturvärden. 
 
Den gamla skogen utgör en värdefull livsmiljö för bl a flera ovanliga arter 
insekter, lavar och svampar, och mer än en tredjedel av området (37%) har 
klassats som skogliga nyckelbiotoper (se karta bilaga 3). 
 
Del av området har av regeringen i juli 2000 föreslagits till det europeiska 
ekologiska nätverket Natura 2000 (område SE0340123 Ollajvs). Området har 
föreslagits i enlighet med det s k art- och habitatdirektivet. 
 
 
Redogörelse för ärendet 

Områdets stora biologiska värden uppmärksammades hösten 1995 i samband 
med att dåvarande Skogsvårdsstyrelsen genomförde en nyckelbiotopsinven-tering 
i området. 
 
Förslag till beslut om bildande av naturreservat samt skötselplan för reservatet har 
utarbetats av Länsstyrelsen under våren 1999 och sändes ut på remiss den 19 maj 
1999.  
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Sedan 1999 har förhandlingar förts med berörda markägare. Förhandlingarna har 
resulterat i att Naturvårdsverket har förvärvat fyra av de berörda skogs-skiftena 
samt att överenskommelser om intrångsersättning träffats med övriga berörda 
markägare. 
 
 
Beskrivning av området 

Landarealens fördelning på naturtyper 

Produktiv skogsmark (grandominerad barrskog): 113,2 hektar 
Öppen myr: 1,2 hektar 
Öppen betesmark: 0,6 hektar 
Åkermark: 1,7 hektar 
 

Beskrivning 

Detta område utgör ett exempel på granskog som ligger på mark med tjockare 
jordtäcke med stort inslag av sand och grus och skogsmarken har hög bonitet.  
 
Området är omväxlande fuktigt och blött, och stora delar av skogsmarken har i 
dåvarande Skogsvårdsstyrelsens sumpskogsinventering klassats som sumpskog 
(se karta bilaga 3).  
 
Trädskiktet uppvisar övervägande gamla träd, varav en del med grova 
dimensioner. Dominerande trädslag är gran följt av tall och enstaka exemplar av 
björk, ek, rönn, sälg och ask. Flera av träden växer på tydligt utvecklade socklar. I 
området finns rikligt med död ved i form av torrträd, högstubbar och granlågor i 
fuktiga miljöer.  
 
På den södra delen av fastigheten När Smiss 1:13 finns ett mindre hygge. 
 
Vegetationen domineras i bottenskiktet av mossor, huvudsakligen vanliga arter 
som kvastmossa, kranshakmossa, husmossa och väggmossa. Bland signalarter 
märks rikligt med stor revmossa och tämligen allmänt västlig hakmossa och 
långflikmossa. Inom området finns även en lokal för grön sköldmossa, en art som 
är upptagen i annex 2 i EU:s art- och habitatdirektiv. 
 
I fältskiktet växer huvudsakligen risväxter och ställvis gott av ormbunkar som 
majbräken, skogsbräken och ekbräken. I gläntor förekommer mer gräs och örter. 
 
De äldre granarnas stammar täcks av gammelgranslav, medan kattfotslav och 
havstulpanlav växer mer sparsamt. Nämnda lavarter är signalarter som indikerar 
lång trädkontinuitet.  
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Granticka förekommer med enstaka exemplar. 
 
Genom området rinner Svajdeån samt ett par mindre biflöden till denna. 
 
En bit av våtmarken Älskvät (klass 2 i länsstyrelsen våtmarksinventering) tränger 
in i den södra delen av reservatet. 
 
 

Djurliv 

Förutom de vanliga gotländska skogsfågelarterna häckar bl a duvhök och spill-
kråka inom området. 
 
Svajdeån utgör lek- och uppväxtplats för bl a havsöring. 
 

Fornminnen 

Inom området finns ett halvdussin fornlämningar. Mest framträdande av dessa är 
det stora bronsåldersröset Digerrojr, som ligger utkanten av det s k Gålrums-
gravfältet, som i övrigt huvudsakligen daterar sig till järnålder. 
 
 
Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, Miljödepartementet. 
 
Det gör Ni genom att i brev till regeringen 
• tala om vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange ärendets diarienummer 

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 (adress: Länsstyrelsen i Gotlands län, 
621 85  Visby) och inte till regeringen. 
 
Länsstyrelsen måste ha fått Ert brev inom tre veckor från den dag Ni fick beslutet, annars 
kan Ert överklagande inte tas upp. 
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Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Lillemor Arvidsson. I den 
slutliga handläggningen har medverkat chefen för livsmiljöenheten Lennart 
Edlund och tillförordnade naturvårdsdirektören Stellan Hedgren, föredragande. 
 
 
 
Lillemor Arvidsson 
 
  Stellan Hedgren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilagor 
1. Översiktskarta 
2. Karta visande reservatets avgränsning 
3. Karta visande utbredningen av nyckelbiotoper och sumpskog inom reservatet 
4. Skötselplan 
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Skötselplan för naturreservatet Ollajvs 
 
 
Innehåll 
I Nuvarande förhållanden 
1. Markanvändning 
2. Tillgänglighet 
3. Anordningar för besökare och information 
 
II Riktlinjer för den framtida skötseln av reservatet 
1. Naturvårdsförvaltning 
2. Markering av reservatets gräns 
3. Skötsel av mark och vatten 
4. Tillgänglighet 
5. Anordningar för besökare 
6. Tillsyn 
7. Dokumentation 
 
III Källor 
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I  Nuvarande förhållanden 
 
1. Markanvändning 

1.1 Skogen 

Området bär fortfarande spår av extensivt utmarksbete, som förmodligen 
upphörde i början av 1900-talet. Skogen har därefter tätnat, och inom stora 
delar av området har inga avverkningar förekommit under 1900-talet frånsett 
viss plockhuggning. 
 
På den södra delen av fastigheten När Smiss 1:13 finns dock ett ca 1,4 hektar 
stort hygge som är planterat.  
 

1.2 Åkermarken 

På den norra delen av fastigheten Alskog Tjängvide 1:4 finns tre mindre åkrar 
som brukas som slåttervallar. 
 

1.3 Betesmarken 

Den öppna marken runt bronsåldersröset Digerrojr betas för närvarande med 
får. 
 

1.4 Byggnader och anläggningar 

Inga byggnader eller andra anläggningar finns i området. 
 
 
2 Tillgänglighet 

Reservatet nås lättast från länsväg 548, som tangerar reservatets västgräns, eller 
från Svajde fiskeläge. 
 
 
3 Anordningar för besökare och information 
Saknas. 
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II Riktlinjer för den framtida skötseln av  
 reservatet 
 
1. Naturvårdsförvaltning 

Länsstyrelsen i Gotlands län skall svara för naturvårdsförvaltningen av reser-
vatet. 
 
 
2. Markering av reservatets gräns 

Reservatsgränsen skall utmärkas enligt svensk standard (SIS 03 15 22) och 
Naturvårdsverkets anvisningar (Naturvårdsverkets handbok ”Skyltar i natur-
skyddade områden”, avsnitt 5). 
 
 
3. Skötsel av mark och vatten 

3.1 Övergripande målsättning 

En god bevarandestatus skall upprätthållas för områdets viktigaste naturtyp, 
den gamla barrskogen. 
 

3.1.1 Skogen 

I sett all skog skall lämnas för fri utveckling och inga avverkningar skall 
utföras. Viss röjning och gallring av ungskog och/eller björksly kan dock 
behöva ske på hygget på fastigheten När Smiss 1:13. 
 

3.2.2 Åkermarken 

Åkermarken bör även fortsättningsvis brukas som slåttervall. 
 

3.2.3 Betesmarken 

Den 0,6 hektar stora öppna betesmarken runt bronsåldersröset Digerrojr bör 
även fortsättningsvis betas med får. 
 
 

4. Tillgänglighet  

Inga förändringar aktuella för närvarande. 
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5. Anordningar för besökare 

Besökaren skall få information om reservatets naturvärden och gällande 
bestämmelser för allmänheten på informationstavlor som sätts upp på de 
ställen där man normalt går in i reservatet, t ex vid länsväg 548 (vid Digerrojr) 
och vid det nordöstra hörnet av fastigheten Alskog Rudvier 1:15.  
 
Armerad plastskylt i storlek A1 eller A2 med information om reservatet 
framställs av Länsstyrelsen och sätts på dessa platser. 
 
 
6. Tillsyn  

Länsstyrelsens ambulerande tillsynsman svarar för tillsynen av reservatet. 
 
Samtliga angivna åtgärder skall bekostas av staten genom Naturvårdsverkets 
anslag ”Åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden”. 
 
 
7. Dokumentation 

Naturvårdsförvaltaren skall dokumentera utförda åtgärder, kostnaderna för 
dessa och hur de har finansierats samt förhållanden som hotar naturvårdens 
intressen.  
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III Källor 
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