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 2008-12-08 

Länsstyrelsen
GOTLANDS LÄN  

 Enligt sändlista 
  
  
  
  
 
Bildande av naturreservatet Sajgs, Hellvi socken, 
Gotlands kommun 
 
BESLUT 

Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken, MB (1998:808) beslutar Länsstyrelsen att 
förklara det område som avgränsats med heldragen röd linje på bifogade karta, 
bilaga 2, som naturreservat. Reservatets gränser utmärks i fält.  
 
Samtidigt beslutar Länsstyrelsen, med stöd av 7 kap. 7 § MB, att upphäva den 
del av naturreservatet Gotlandskusten (bildat genom Länsstyrelsens beslut den 
23 april 1993, dnr 231-1591-93) som ligger inom det nu bildade naturreservatet 
Sajgs. 
 
Reservatets namn skall vara Sajgs. 
 

UPPGIFTER OM NATURRESERVATET 

Namn Sajgs 

Kommun Gotland 

Län Gotland 

Natura 2000-beteckning  - 

Lägesbeskrivning Ca 4,6 km SSO Hellvi kyrka (se översiktskartan, 
bilaga 1) 

Ekonomiska kartblad 07J0g och 07J1g 

Fastigheter och ägare Hellvi Sajgs 2:1 och Hellvi Nystugu 1:37. Ägare till 
båda fastigheterna: Lhoist Nordic AB, Kanalvägen 
10 C, 194 61 Upplands Väsby                                      

Areal Ca 91 hektar 

Förvaltare Länsstyrelsen i Gotlands län 
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SYFTET MED RESERVATET 

Syftet med bildandet av naturreservatet Sajgs är att bevara ett skogsområde med rik 
förekomst av äldre träd och med höga naturvärden som bl.a. utgörs av förekomst av 
ett stort antal sällsynta marksvampar. Inom området finns även artrika häll-marker 
och en välutbildad agmyr. 
 

SKÄLEN FÖR BESLUTET 

Objektet upptas till allra största delen av talldominerad barrskog, men i den mel-
lersta östra delen finns ett större hällmarksområde. 
 
I norr utgörs skogen av ett olikåldrigt och luckigt barrblandbestånd (kalkbarrskog) 
med senvuxna, delvis undertryckta träd i svag sluttning på kalkrik mark. Naturvär-
dena är främst knutna till de senvuxna träden, inslag av döda träd och lågor samt till 
den kalkrika marken med förekomst av många sällsynta marksvampar. En sär-skild 
marksvampinventering utfördes hösten 1996, och i området har påträffats bl.a. ett 
mycket stort antal rödlistade svamparter: gropbucklig taggsvamp, lilaköttig 
taggsvamp, vit taggsvamp, slät taggsvamp, brantaggsvamp, odörspindling, svart-
grön spindling, duvspindling, violettrandad spindling, granrotspindling, pluggtratt-
skivling, lammticka, mjölmusseron och svartfjällig musseron. 
 
Även objektets södra del utgörs av kalkbarrskog som är olikåldrig med rikt inslag 
av gamla, spärrgreniga tallar och senvuxna granar. Naturvärdena är knutna till de 
äldsta tallarna och till de senvuxna granarna. Även denna del är intressant för kalk-
krävande marksvampar som är beroende av skoglig kontinuitet. 
 
I den mellersta delen av området består skogen nästan enbart av gles tallskog. 
 
Majstermyr, i den nordöstra delen av objektet, har i Länsstyrelsens våtmarksin-
ventering bedömts ha höga naturvärden (klass 2). I den västra delen av myren finns 
några skogklädda myrholmar. 
 

RESERVATSFÖRESKRIFTER 

Med stöd av 5, 6 och 30 §§ miljöbalken föreskriver Länsstyrelsen följande: 
 
Föreskrifter enligt 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att använda 
mark- och vattenområden 

Det är förbjudet att inom reservatet 

• uppföra byggnad eller anläggning, 
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• dra fram mark- eller luftledning, 
• anlägga väg eller stig, 
• gräva, schakta, fylla ut, spränga eller på annat sätt skada mark, 
• anordna upplag, 
• dika eller dämma, 
• avverka, upparbeta eller bortföra levande eller dött träd,  
• tillföra växtnäringsämne eller använda kemiskt bekämpningsmedel, 
• stödutfodra eventuella betesdjur. 
 
Utan hinder av dessa föreskrifter får förvaltaren vidta eller låta vidta de skötsel-
åtgärder som anges i bifogade skötselplan, bilaga 3. 
 

Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken om förpliktelser för ägare och inne-
havare av särskild rätt tillfastigheter 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: 

• att reservatsgränsen röjs och markeras, 
• att skyltar med information om reservatet sätts upp, 
• att betesdrift (inklusive uppförande och underhåll av stängsel, grindar och stät-

tor) sker inom området i enlighet med vad som anges i skötselplanen, bilaga 3, 
• att undersökningar genomförs av områdets mark- och vattenförhållanden samt 

djur- och växtliv. 
 
Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om allmänhetens rätt att färdas och 
vistas inom naturreservatet samt om ordningen i övrigt 

Utöver vad som i övrigt gäller är det förbjudet att: 

• föra motordrivet fordon annat än på de vägar som markerats med heldragna 
lilafärgade linjer på bifogade karta, bilaga 2, 

• göra upp eld, 
• bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske,  
• avsiktligt skada, döda eller samla in djur. 
 
Andra föreskrifter som gäller för området 

Länsstyrelsen vill erinra om att även andra lagar, förordningar och föreskrifter 
gäller för området. Bland annat gäller längs kusten strandskydd enligt 7 kap.14 § 
MB. 
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FASTSTÄLLELSE AV SKÖTSELPLAN 

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

ÄRENDETS BEREDNING 

Områdets höga naturvärden upptäcktes i samband med att området nyckelbiotop-
inventerades 1996. 
 
Området är i Länsstyrelsens strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län 
(2006) utpekat som ett område med höga skogliga naturvärden och ligger inom 
värdetrakten för kalkbarrskog. 
 
En beskrivning och värdering av området utfördes i mars 2008 av Forum Fastig-
hetsekonomi AB. 
 
Ett förslag till beslut om bildande av ett naturreservat utarbetades av Länssty-
relsen våren 2008 och skickades ut på remiss den 6 maj 2008. 
 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, Miljödepartementet (se bilaga 4). 
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Marianne Samuelsson. Natur-
vårdshandläggare Stellan Hedgren föredrog ärendet. 
 
 
 
Marianne Samuelsson 
 
  Stellan Hedgren 
 
 

BILAGOR 

1. Översiktskarta 
2. Reservatets avgränsning 
3. Skötselplan 
4. Hur man överklagar 
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Skötselplan  
för naturreservatet Sajgs 
 
Beskrivning av området 
Geologi 

Området ligger på en höjd av 0-20 meter över havet med den högst belägna delen 
längst i söder. Inom flera delar av reservatet saknas jordtäcke helt – i den centrala 
delen finns t.ex. ett stort, långsträckt hällmarksområde (se foton på nästa sida) – 
men i den västra/sydvästra delen av området, innanför Hideviken, täcks berg-
grunden av klapper. I nordväst och sydost finns områden med strandgrus (se jord-
artskartan nedan). 
 

 
 

Jordartskarta med höjdkurvor 
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Ovan & nedan: Hällmarker i den mellersta delen av reservatet. 
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Vegetation 

Det aktuella skogsområdet utgörs huvudsakligen av talldominerad barrskog med en 
medelbonitet på ca 2,2 m3sk/ha och år. Av den totala arealen produktiv skog (61 ha) 
är närmare 40 % (24,7 ha) klassad som skoglig nyckelbiotop (se kartan nedan), men 
även övriga delar av skogen har mycket högt värde från naturvårdssynpunkt. 
 

 
Gröna områden = skogliga nyckelbiotoper 
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I nordväst, i sluttningen ned mot Hideviken, utgörs skogen av ett olikåldrigt och 
luckigt barrblandbestånd (kalkbarrskog) med senvuxna, delvis undertryckta träd i 
svag sluttning på kalkrik mark. Naturvärdena är främst knutna till de senvuxna 
träden, inslag av döda träd och lågor samt till den kalkrika marken med förekomst 
av många sällsynta marksvampar.  
 

 
              OVAN & NEDAN: Kalkbarrskog i den norra delen av området. 
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Även objektets södra del utgörs av kalkbarrskog som är olikåldrig med rikt inslag 
av gamla spärrgreniga tallar och senvuxna granar. Naturvärdena är knutna till de 
äldsta tallarna och till de senvuxna granarna. Även denna del är intressant för kalk-
krävande marksvampar som är beroende av skoglig kontinuitet. 
 
En särskild marksvampinventering utfördes hösten 1996, och i området har påträf-
fats bl.a. ett mycket stort antal rödlistade svamparter: gropbucklig taggsvamp, lila-
köttig taggsvamp, vit taggsvamp, slät taggsvamp, brantaggsvamp, odörspindling, 
svartgrön spindling, duvspindling, violettrandad spindling, granrotspindling, plugg-
trattskivling, lammticka, mjölmusseron och svartfjällig musseron. 
 

 
              Ovan: Kalkbarrskog i den södra delen av området. 
 
I den mellersta delen av området består skogen nästan enbart av gles tallskog. 
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Majstermyr, i den nordöstra delen av objektet, har i Länsstyrelsens våtmarksin-
ventering bedömts ha höga naturvärden (klass 2). I den västra delen av myren finns 
några skogklädda myrholmar. Vegetationen i myren domineras helt av ag. 
 
Reservatets hällmarker uppvisar en typisk alvarflora med växter som stor, vit och 
gul fetknopp, grusbräcka, alvararv, äkta johannesört och sandmaskros. 
 
 
Nedan: Den västra delen av Majstermyr. 

 

Djurliv 

Av fåglar häckar bl.a. trana (i Majstermyr) och trädlärka i området. På häll-
markerna har observerats apollofjäril och svartfläckig blåvinge. 
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Markanvändning 
Skogsbruk och åkerbruk 

Barrskogen består till allra största delen av gammal barrskog som inte varit utsatt 
för modernt trakthyggesbruk. Inom vissa delar av området har skogen dock 
gallrats. 

Byggnader och anläggningar 

Inga byggnader eller anläggningar finns i reservatet. Däremot finns ett gammalt 
övergivet stenbrott vid den sydvästligaste spetsen av fastigheten Hellvi Sajgs 
2:1, alldeles invid stranden av Hideviken (se foto nedan). 
 
Genom området löper en del elledningar. 
 

 
 

Tillgänglighet 
Området nås lättast via vägarna 678 och 676 från Hellvi kyrka till S:t Olofsholm. 
 

Anordningar för besökare och information 
För närvarande finns inga anordningar. Den s.k. Pilgrimsleden till S:t Olofsholm 
löper dock genom den västra delen av reservatet. 
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Riktlinjer 
för den framtida skötseln av naturreservatet 
 

Förvaltning 
Länsstyrelsen i Gotlands län skall svara för förvaltningen av reservatet. 
 

Markering av reservatets gräns 
Reservatsgränsen skall utmärkas enligt svensk standard (SIS 03 15 22) och 
Naturvårdsverkets anvisningar (Naturvårdsverkets handbok ”Att skylta skyddad 
natur”, s 88-101). Inmätningen av reservatsgränsen och utmärkningen i fält skall 
utföras av Lantmäterimyndigheten. 
 

Bevarandeåtgärder 

Skogen 

Skogen skall lämnas för fri utveckling. 
 

Stängsling och bete 

I stort sett hela reservatet kan med fördel betas. Betestrycket bör dock inte vara 
speciellt hårt. Lämpliga betesdjur är får, russ eller ungnöt, gärna i kombination. 
 
Stödutfodring av betesdjur får ej ske. Övergångsutfodring under maximalt två 
veckor vid betessläppning och installning är dock tillåten.  
 
Innan området kan betas, måste det stängslas in. Eftersom det är så stort och 
dessutom korsas av bilvägar, bör det delas in i flera fållor. 
 

Tillgänglighet  
Området är redan i dag lättillgängligt, och det är ej aktuellt att öka tillgäng-
ligheten till området ytterligare. 
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Anordningar för besökare 
Information 

Besökaren skall få information om reservatets naturvärden och gällande bestäm-
melser för allmänheten på informationstavlor som sätts upp dels på ett par ställen 
intill vägen söder om reservatet. Armerad plastskylt i storlek A2 med 
information om reservatet tas fram av Länsstyrelsen. 
 

Tillsyn  
Länsstyrelsens ambulerande tillsynsman svarar för tillsynen av reservatet. 
 

Dokumentation och uppföljning 
Dokumentation och övervakning skall ske i enlighet med det program som 
beskrivs i Naturvårdsverkets rapport ”Uppföljning av Natura 2000 i Sverige”. 
 
Källor 
 
Länsstyrelsen i Gotlands län. 2006. Strategi för formellt skydd av skog i 

Gotlands län. 
Naturvårdsverket. 2003. Bildande och förvaltning av naturreservat. Handbok. 
Naturvårdsverket. 2003. Att skylta skyddad natur – en vägledning om skyltar, 

foldrar, vägvisning, gränsmarkering och Internet. 
Naturvårdsverket. 2004. Uppföljning av Natura 2000 i Sverige. Uppföljning av 

habitat och arter i Habitatdirektivet samt arter i Fågeldirektivet. 
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Bilaga 4 
 

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. 
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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 
 
Lhoist Nordic AB 
Att Staffan Fors 
Kanalvägen 10 C 
194 61 Upplands Väsby 
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	I den mellersta delen av området består skogen nästan enbart av gles tallskog.
	Majstermyr, i den nordöstra delen av objektet, har i Länsstyrelsens våtmarksin-ventering bedömts ha höga naturvärden (klass 2). I den västra delen av myren finns några skogklädda myrholmar. Vegetationen i myren domineras helt av ag.
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