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Förslag till ny skötselplan för kulturreservatet Norrbys i Väte, Väte socken, 

Region Gotland 

INLEDNING 
Gården Norrbys kulturhistoriska värde ligger i att den är en typisk mellanstor 

gotländsk gård från 1900-talets första hälft med välbevarad gårdsmiljö och med en för 

tiden intakt ägostruktur. Till gården hör även en vattenkvarn med tillhörande damm, 

vilken är en av idag två fungerande vattenkvarnar på Gotland. Under en stor del av 

1900-talet levde syskonen Edvin, Martha och Erik Johansson på gården. Berättelsen 

om deras livsgärning gör att även en intressant personhistoria är knuten till platsen.  
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Kulturreservatets syfte 

Syftet med kulturreservatet är att: 

- bevara, vårda och åskådliggöra en för Gotland tidtypisk gårdsmiljö från första hälften 

av 1900-talet, med en för den tiden intakt ägostruktur i ett kulturlandskap präglat av 

jord- och skogsbruk och mångsyssleri 

- gården ska fungera som en mötesplats och vara en källa till kunskap om kulturmiljö-, 

byggnads- och landskapsvård samt vara en plats för rekreation och friluftsliv 

- gynna och förstärka det biologiska kulturarvet, som är knutet till trädgården, alléerna 

och gårdens tidigare markanvändning 

 

Kulturreservatets syfte ska uppnås genom att:  

- byggnaderna används och vårdas på sådant sätt att de kulturhistoriska värdena bevaras 

för framtiden 

- bedriva skötsel på sådant sätt att kulturhistoriska strukturer och spår bevaras, 

tillgänglig- och levandegörs samt att det biologiska kulturarvet gynnas och utvecklas i 

såväl trädgård som i det omgivande landskapet 

- skogen brukas enligt den hävd som var vanlig på Gotland under 1900-talets första 

hälft   
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Uppgifter om kulturreservatet 
 

Namn Norrbys i Väte 

Län Gotland 

Skyddsform Kulturreservat 

Kommun Gotland 

Församling Väte socken 

Lägesbeskrivning Kulturreservatet är beläget 700 meter 

nordost om Väte kyrka  

Reservatets gränser Se bilaga 1 

Ekonomiska kartblad 63H7AS (SWEREF 99) 

Terrängkarta 539 och 550 

Areal 30 hektar varav 

Gårdstomt: 1,1 hektar 

Kvarndamm med vall: 1,4 hektar 

Åkermark: 15,7 hektar 

Slåttermark: 1,3 hektar 

Glest trädbevuxen mark: 1,7 hektar 

Skogsmark: 8,4 hektar 

Fastighet och ägare Väte Norrbys 1:1 och del av Bäcks 1:1 

Ägare: Föreningen Gotlands Fornvänner 

och samfälld mark 

Byggnadsminne, namn Norrbys 1:1 

Miljömål Levande skogar 

Ett rikt odlingslandskap 

Ett rikt växt och djurliv 

God bebyggd miljö 

Reservatsförvaltare Gotlands Museum 
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Gårdens verksamhet under 1900-talet 

 

Det finns en del detaljerade kunskaper kring gårdens verksamhet och utveckling under 

1900-talets första hälft, bl a i form av bevarade räkenskaper samt utifrån sockenbornas 

minnen. När det gäller ett historiskt korrekt brukande av markerna finns behov av mer 

grundliga utredningar. För en utförligare beskrivning av gården fram till 1900-talet 

hänvisas till den tidigare skötselplanen.  

 

Gården vid Norrbys genomgick, liksom andra jordbruksenheter under perioden 1890-

1930, omfattande förändringar. Från att ha varit ett jordbruk inriktat på självhushåll 

kom produktionen alltmer att inriktas på avsalu. Det tidigare jordbruket som varit 

beroende av handkraft och många människor involverade i arbetet 

började nu allt mer mekaniseras.  

 

Perioden innebar även förändringar i landskapets struktur, med bl.a. genomförandet av 

laga skifte och den påbörjade mekaniseringen av jordbruket. Markerna koncentrerades 

kring gården, landsvägen fick sin nuvarande sträckning och den gamla landsvägen 

kom att ingå i Hemskiftet och senare även i gårdstomten. In på 1900-talet fanns 

fortfarande slåttermarker inom Norrbys ägor. Körsbärsgärdet slogs med efterföljande 

bete, sedan vattnet i kvarndammen tömts efter den årliga malningen. Vallodling och 

växelbruk introducerades och man började använda handelsgödsel och nya sorters 

grödor. Det pågick ett aktivt arbete med att förbättra djurstallarna till rationella och 

hygieniska anläggningar och systematiskt avelsarbete blev vanligare under denna 

period. Sammantaget gjorde det att produktionsvolymerna ökade. Det gav i sin tur 

förutsättningar till en allt högre avkastning med bättre lönsamhet och större resurser 

att bl a investera i nya byggnader, nya maskiner och nyodlingar.  

 

Som ett resultat av det effektiva och lönsamma jordbruket under 1900-talets första 

decennier kom gårdens äldre bebyggelse att bytas ut, byggas om och utvecklas. De två 

äldsta byggnaderna på gården är smedjan och brygghuset och smedjan som är 

uppförda under 1800-talets andra hälft och 1900-talets början. Gårdens bebyggelse 

hade vid denna tid en annan struktur. Brygghuset som ännu finns kvar utgjorde då en 

flygelbyggnad till mangårdsbyggnaden, en parstuga belägen längre västerut bakom 

den nu befintliga mangårdsbyggnaden. Det fanns troligen fler enkla 

ekonomibyggnader från denna tid som idag är borta.  

 

De byggnader som idag finns på gården tillkom under 1900-talets första decennier. De 

uppfördes i moderna material och installationer som ett svar på tidens tekniska 

innovationer och höjda standard. Det nya kvarnhuset byggdes 1921 och ersatte ett 

äldre som stod närmare skogen. Ladugården uppfördes 1926, bostadshuset 1936 och 

under samma period uppfördes magasinet, lammhus/hönshus, kycklinghus, vedbod, 

svinstall och avträde. 

 

Gårdsmiljön brukades aktivt in på 1970-talet av den sista generationen, men som 

miljön ter sig idag avstannade utvecklingen kring 1900-talets mitt. Gårdens 

markinnehav var 50 hektar år 1956, varav 16 hektar var åker och resten skogs- och 

hagmark. Vid denna tid höll gården 2 hästar, 6 kor, 3 får, 7 svin, 50 höns och 15 

bisamhällen. Åkrarna var då rörtäckdikade och traktorn hade sedan ett decennium 

ersatt hästen i arbetet. 

 

Syskonen Edvin, Martha och Erik, alla födda under 1900-talets första decennium, 

bodde tillsammans på gården. De värnade alla tre om att bruka och upprätthålla gården 

som deras föräldrar genom arbete utvecklat under sin livstid. Särskilt stolta var 
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syskonen över kvarnen som funnits på gården sedan början av 1700-talet och vårdats 

kontinuerligt av generationer genom tiderna. Ännu på 1980-talet använde de kvarnen 

till att mala för husbehov. Martha sysselsatte sig med kycklinguppfödning och hade en 

modern äggkläckningsmaskin. Hon sålde både ägg och kycklingar framgångsrikt och 

hennes verksamhet var en viktig näring för gården. Detta mångsysslande var typiskt 

för gotländska gårdar före stordriftjordbrukens genombrott efter 1900 -talets mitt. 

 

År 1989 testamenterades gården Norrbys med alla inventarier till Gotlands fornvänner 

som tillträdde gården efter arvsskiftet 1995. 

 

En del av fastigheten byggnadsminnesförklarades år 2001. Året därpå blev hela 

fastigheten Gotlands första kulturreservat.  

 

OMRÅDETS BEVARANDEVÄRDEN 
Kulturreservatet Norrbys är en av flera kulturhistoriskt värdefulla miljöer i Väte 

socken. Den medeltida kyrkan med tillhörande kyrkogård ligger i anslutning till ett 

välhävdat beteslandskap. Här har generationers brukande av markerna skapat ett 

ålderdomligt kulturlandskap, speglat genom bevarade fornlämningar, gamla 

åkerstrukturer, hägnader, odlingsspår och klappade träd.  

 

Kulturhistoriskt värde och biologiskt kulturarv 

Gården Norrbys är en intakt och typisk medelstor gotländsk gård från 1900-talets 

första hälft, med anor från 1600-talets mitt. Gårdens kulturhistoriska värde består av 

det byggnadshistoriska värdet, med välbevarade byggnader, exteriört såväl som 

interiört. Norrbys har även ett samhällshistorisk värde, då gårdens ägor och olika 

bruksenheter är intakta, från självhushållets tid fram till mekanikens inträde inom 

lantbruket.  

 

En del av områdets kulturhistoriska värden utgörs av de spår, som generationers 

brukande av trädgården och landskapet, har skapat. Brukandet har lett till att ett 

biologiskt kulturarv vuxit fram. Vid Norrbys har delar av tallskogen och 

barrblandskogen klassats som områden med höga naturvärden. Kulturvärdena härrör 

från olika tider och liksom de biologiska värdena visar de hur markerna nyttjats  i 

generationer.  

 

Byggnadsminnet Norrbys i Väte 

Inom kulturreservatet finns 11 byggnader. Samtliga byggnader ingår i 
byggnadsminnesförklaringen. (Byggnadsminnesbeslut 221-302-00 och 
Jämkningsbeslut dnr 432-3522-12). 
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Det rastrerade området utgör Norrbys byggnadsminne. 

 

Den nuvarande mangårdsbyggnaden uppfördes år 1936. Huset är mycket välbevarat 

såväl interiört som exteriört. Ladugården är från 1926 och innehåller förutom plats för 

djuren, ett mjölkrum, höloft och plats för arbetsvagnarna. Även fähusdelen har 

välbevarad utformning och inredning. 

 

Gårdens smedja, snickarbod och kvarn utgör en rest av den gamla gårdsmiljön medan 

svinhuset med sina boxar och loft, uppfördes 1923. I direkt anslutning till svinhuset 

ligger grisgården. 

 

På gården finns också ett komplett brygghus, utedass, kycklinghus, magasin med flera 

våningar, höns- och lammhus med loft. En mer detaljerad beskrivning av byggnaderna 

finns att läsa i byggnadsminnesförklaringen och i den vårdplan för gårdens byggnader, 

som upprättades år 2010.  

 

Ur ett pedagogiskt perspektiv uppvisar Norrbys en gårdsmiljö och ett kulturlanskap 

där markanvändningen och lantbrukssysslor från 1900-talets första hälft finns 

representerade. Gården berättar även en släkthistoria, tydligast är detta i beskrivningen 

över syskonen Johanssons tid på gården. I samband med att syskonen tog över efter 

sina föräldrar, moderniserades gården och Norrbys kom att brukas mer intensivt. 

Jordbruket ställdes om för att få tillgång till mer åker- och skogsmark, på bekostnad av 

slåttermarken. Det som odlades på åkrarna och vad som köptes in till jordbruket kan 

läsas i gården räkenskaper.  

 

Syskonen Johanssons olika intressen, alltifrån trädgårdsarbete till djur- och 

skogsskötsel har skapat förutsättningar för ett biologiskt kulturarv. Skogen betades och 

ett antal främmande trädarter planterades in i skogen, träden i alléerna utmed gårdens 

vägar på solitära träd i landskapet klappades. I trädgården har under senare år en 

perennrabatt restaurerats med utgångspunkt från sockenkvinnornas berättelser om hur 

trädgården såg ut under Martas tid. 

 

Enligt tradition hägnades de gotländska markerna in med – stenmur, bandtun (hägnad 

med vidjor) och trodertun (hägnad med ståltråd). Inom kulturreservatet har band- och 
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trodertun restaurerats, för att visa hur det för tiden traditionella landskapet kunde se ut. 

Hägnaderna har både ett kulturhistoriskt- som ett hantverksmässigt värde, genom att 

kunskapen om gärdsgårdsbygge och traditionen hålls vid liv. 

 

Naturvärden  

I direkt anslutning till kulturreservatet finns naturreservatet Bäcks, med sina höga 

naturvärden såsom rik marksvampsflora, där 49 olika svamparter registrerades varav 

sex stycken kan användas som signalarter (se marksvampsinventering, 2007), 

kattfotlav och blåmossa samt alla de grova, högvuxna tallar i 100-150 årsåldern som är 

värdefulla värdträd. Stora delar av det planerade naturreservatet är sedan tidigare 

klassat som nyckelbiotop.    

 

Med hänvisning till naturreservatet är det viktigt att skötseln och förvaltningen av 

kulturreservatet utformas så att naturvärdena inte kommer till skada. Det innebär till 

exempel att den självföryngring av exotiska växter som finns inom kulturreservatet 

inte får etableras i naturreservatet. 

 

Geologi och hydrologi 

Kulturreservatet har för Gotland hög bonitet, det vill säga har en bördig mark, för både 

jord- och skogsbruk. Jordmånen består främst av sand och moränmärgel. I vissa 

områden är marken mycket vattenrik och här finns grävda diken som bildar ett system 

för vattenavrinning. Ett vattenflöde rinner genom reservatet och passerar genom 

kvarndammen och ut i ett större dike. Detta dike har sitt utflöde i Gothemsån. 

 

Sociala värden 

Kulturreservatet och museigården Norrbys i Väte är ett välbesökt utflyktsmål. Gården 

med sitt kulturlandskap, som består av både odlings- och skogsmark samt kvarnmiljö 

är attraktiv för både kultur- och naturintresserade. I direkt anslutning till 

kulturreservatet har nyligen ett 24 hektar stort naturreservat bildats. Reservaten utgör 

spännande utflyktsmål och plats för rekreation.  

 

TURISM OCH FRILUFTSLIV 

Friluftsliv är enligt SFS 2010:2008 vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för 

välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling. 

 

Tillgängligheten till natur- och kulturlandskapet är betydelsefullt för såväl människors 

möjlighet att vara fysiskt aktiva som för återhämtning och upplevelser. 

Kulturreservatet kan därmed ha en positiv inverkan på både det psykiska som fysiska 

välbefinnandet. Det kan bidra till en bättre hälsa för individen/besökaren och på sikt 

även främja en bättre folkhälsa på Gotland.  

 

Kulturreservatet Norrbys i Väte är också en av tre så kallade museigårdar på Gotland 

som ägs av Gotlands fornvänner. Norrbys förvaltas och marknadsförs av Gotlands 

Museum. Markerna runt Norrbys är alltid tillgängliga och brukas flitigt av närboende 

och besökare under hela året. Här väljer man att rasta hunden, ta en ridtur eller bara 

flanera längs den uppmärkta vandringsstigen. Under året förekommer en rad 

aktiviteter såsom maldag i vattenkvarnen, sommarguidningar av mangårdsbyggnaden 

och överenskomna guidningar av alla byggnader och trädgård. Under sommaren håller 

Gotlands Museum caféet bemannat. I caféet kan man inte bara köpa fika utan även 

böcker/skrifter om bygden. Under sommaren finns också riktade aktiviteter för barn 
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såsom att tvätta och hänga tvätt, gå på styltor och spela krocket. De aktiviteter som 

ordnas på Norrbys arrangeras främst av Gotlands Museum och Hembygdsföreningen i 

Väte.  

Enligt beslutet för kulturreservatet finns en rad föreskrifter som besökare måste veta 

om och förhålla sig till (se gällande beslut). 

  

Tillgänglighet och information 

Våren 2012 sattes en brunvit vägskylt upp  

utmed landsväg 142.  

 

Parkeringsplatsen har i sin tur en blåvit  

P-skylt. För att underlätta för rörelsehindrade kan med 

fördel en parkeringsskylt med rullstolssymbol sättas upp 

närmast in- och utfarten.  

 

 

 
 

 

 

     

                             Brunvit vägvisningsskylt 

 

 

I kulturreservatet finns en cirka tre kilometer lång natur- och kulturstig. Idag finns 

ingen upplysning för besökaren om hur lång stigen är. Det viktigt att vid stigens början 

tydliggöra hur lång stigen är och vilka olika alternativa vägar det finns för att ta sig 

runt den. Stigen är tillgänglig hela året och är markerad med vitmålade brickor, 

spikade på träd eller stolpar. Vissa brickor är numrerade, som hänvisning till den 

informationsfolder som tagit fram över ägorna.  

 

Där vandringstigen går igenom blöta marker har spänger och broar byggts och in och 

ut från betesmarker finns traditionella grindar. På utvalda platser utmed stigen har 

bänkar placerats. Stigen följer bitvis ojämn terräng och här kan man med fördel plana 

ut stigen något. Det är även viktigt att bjuda in besökaren genom att hålla stigen fri 

från nedfallna grenar, träd och att se till att gräset slås av.  

 

I magasinet finns en handikappsanpassad toalett. Besökarna har tillgång till toaletten i 

samband med guidade visningar och under sommarsäsongen när caféet är bemannat. 
 

Utöver den informationsfolder som tagits fram finns en större informationstavla 

placerad på storgården. På skylten presenteras gårdens historia på svenska och 

engelska. I ladugården finns en utställning. Redskapen och maskinerna presenteras 

genom informationsblad. Information om kulturreservatet och museigården Norrbys 

finns även på Gotlands Museums och Länsstyrelsens hemsidor.  

 

I kulturreservatet ska besökarna kunna ta del av information om reservatets natur- och 

kulturhistoriska värden, samt vilka föreskrifter som gäller inom reservaten. När 

informationssatsningar för Norrbys görs bör det finnas ett enhetligt tänkande om 

skyltarnas utseende och form.  
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DOKUMENTATION OM NORRBYS 

Skriftligt material: 

Norrbys i Väte. Inventering av kärlväxtfloran juli 1999, Länsstyrelsen Gotlands län. 

 

Restaureringsrapport och dokumentation av restaureringsarbeten år 2000 vid Norrbys 

1:1, Länsmuseet på Gotland. 

 

Dokumentation av restaureringsarbeten och byggnadsvårdskurser år 2001 vid Norrbys 

1:1, Länsmuseet på Gotland. 

 

Förslag till restaurering av vattenkvarnen vid Norrbys i Väte, Gotlands Museum 2006. 

 

Antikvariskt planerings- och åtgärdsförslag på bebyggelsemiljön vid Väte Norrbys 

1:1, Gotlands Museum 2007. 

 

Marthas lilla gröna, Riksantikvarieämbetet, Lena Nygårds, 2008 

 

Vård- och underhållsplan, Gotlands Museum 2010 

Vårdplan gårdstomt, Gotlands Museum 2011 

 

Översiktlig inventering av kärlväxter och lavar i kulturreservatet Norrbys i Väte,  

Länsstyrelsen Gotlands län, Landsbygd och Lantbruk 2011 

 

Kartmaterial: 

Ekonomisk karta: 63H7AS (SWEREF 99) 

Generalstabskarta: 1890 Roma J243-31-1 

Laga skifteskarta: 1888, 1891 

Gränsbestämningskartor: 1797, 1820 

Delningskarta:1833 

Avsöndringskarta: 1890, 1912 

Avvägningskarta: 1898 

Ägostyckningskarta: 1904   
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SKÖTSELPLANSDEL 

För restaurering och fortsatt skötsel av kulturreservatet har kulturreservatet delats in i 

22 skötselområden, se skötselplanskarta (bilaga 4). Indelningen utgår ifrån 

markanvändning. 

 

Skötselplansdelen presenterar varje skötselområde, indelat i fyra avsnitt: 

 

Beskrivning:  Avsnittet beskriver skötselområdets utseende och innehåll 

 

Målsättning:  I avsnittet framgår det långsiktliga målet för området när alla 

åtgärder är utförda. 

 

Åtgärder:  Här framkommer vad som ska göras så snart som möjligt, innan den 

löpande skötseln tar vid. 

 

Årliga åtgärder:  Avsnittet beskriver vilka åtgärder som ska göras årligen. 

 

Innan dessa skötselområden presenteras beskrivs de generella riktlinjerna, som gäller 

för bland annat skog, slåtter och hamlade träd.  

 

Generella riktlinjer: 

Sedan tidigare är all betes- och jordbruksmark utarrenderad till privat brukare. Under 

sommarsäsongen ansvarar förvaltaren Gotlands Museum för viss djurskötsel. Ett 

skötselråd kommer att tillsättas och i detta kommer representanter från Gotlands 

Museum (reservatsförvaltare och brukare), Länsstyrelsen (tillsynsmyndighet och 

delfinansiär av reservatsskötsel, enligt fastställd skötselplan), Hembygdsföreningen i 

Väte (intresseförening), arrendator/er (brukare), fastighetsägare till gården Bäcks 

(granne och eventuell brukare) och aktuella projektledare att ingå. 

I skötselrådet ska praktiska frågor som exempelvis skötselfrågor kring djur, odling, 

byggnader, vandringsleder och projekt diskuteras och planeras.  

 

Vilken målsättning som ska gälla för åker- ängs- och skogsmarken inom 

kulturreservatet bör noga övervägas. Länsstyrelsen bedömer att en mer utförlig 

utredning avseende markanvändningen och trädgården är nödvändig innan mer 

omfattande åtgärder kan genomföras. De ekonomiska ramar som idag finns 

tillgängliga gör att ambitionsnivå måste anpassas efter dessa. Den lägsta målsättningen 

är att upprätthålla dagens skötsel och om möjligt visa vilka brukningssätt som var 

vanliga under 1900-talets första hälft. Den högsta ambitionsnivån är att lägga om 

skötseln till slåtter inom skötselområde C och D, restaurera skötselområde S och T till 

hur dessa kan ha sett ut under 1900-talets första hälft och att skötselområde B tas i 

anspråk för odling med tidstypiska grödor. Skötselalternativen hanteras inom 

skötselrådet.  

 

Skogsmark 

Skogsmarken på Norrbys ägor är högvuxen blandbarrskog med inplanterade exotiska 

trädslag, främst barrträd såsom tuja och ädelgranar av olika slag. Dessa träd 

planterades av Edvin Johansson, som var intresserad av både skogsbruk och träd.  

 

Tidigare sköttes skogen främst genom plockhuggning men även totalavverkningar 

utfördes på mindre områden inom skogsmarken på Norrbys ägor. Skogen har bitvis 
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gallrats, men på senare tid har skogen stått helt orörd. Skogen utgjorde och utgör 

fortfarande gårdens betesmark. Inom skogen finns också ett tydligt dikessystem, som 

bör röjas fram och förses med information.  

  

Skogen kommer i ett första skede att skötas genom plockhuggning. Länsstyrelsen 

bedömer att förutsättningarna avseende den mer långsiktiga skogsskötseln ska utredas. 

Plockhuggning innebär att de avverkningsmogna träden avverkas, men framför allt att 

tillräckligt stora luckor i trädskiktet görs så att föryngring kan etableras. I första 

etappen bör luckor göras intill områden med inplanterade trädslag. De exotiska 

trädslagen gynnas på bekostnad av främst gran. Dessa trädslag säkras för framtiden 

men får inte dominera trädskiktet. 
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Åkermark 

Den odlade marken sköts idag på två olika sätt. Åkrarna i anslutning till gården har 

sedan reservatets bildande ställts om till ekologisk odling, medan de större åkerytorna 

intill väg 142 brukas konventionellt. Samtliga åkerytor ligger inom dagens 

jordbruksstöd. 

Rensning av diken får utföras om man följer ursprungligt läge och djup. Förändringar 

av dikets djup eller läge kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Dikesrensningar som kan 

påverka fisket ska anmälas till Länsstyrelsen i god tid. 

 

Då kulturreservatet Norrbys ska visa en gotländsk gård fram till 1900-talets mitt bör 

även åkermarken spegla denna tid. Den lägsta ambitionsnivån är att upprätthålla 

dagens skötsel och om möjligt visa vilka brukningssätt som var vanliga under 1900-

talets första hälft. Den högsta ambitionsnivån är att restaurera de marker som vid tiden 

var åkermark. Detta innebär att den ekonomiska kartan från 1930-talet (se ovan) ligger 

till grund för insatserna. Då ska bland annat de större åkerytorna delas in i mindre ytor, 

den gamla bruksvägens sträckning lokaliseras och restaureras, vilket även gäller för 

den mindre byggnad som också funnits inom skötselområde T. Länsstyrelsen bedömer 

även här att en mer omfattande utredning ska göras inför eventuellt framtida 

restaureringar. På kartan syns även att det funnits mindre uppodlade ytor i dagens 

skogsmark.  

 

Ängsmark 

Inom kulturreservatet finns i dagsläget ingen ängsmark. Detta beror på att markerna 

har skötts mer intensivt och gödslats. Detta har bidragit till att markförhållandena 

blivit ogynnsam för hävdgynnad flora. En markrestaurering skulle kunna göras där 

magrare markförhållanden redan råder, för att prova om det fortfarande finns en 

fröbank med hävdgynnade arter kvar i marken.  

 

Om en restaurering av ängsmarken genomförs bör även det traditionella ängsbruket 

återupptas. Denna högre ambitionsnivå ska även den föregås av en utredning.  

 

Skötseln av ängsmarken börjar under våren då området fagas, det vill säga gamla löv 

och kvistar räfsas bort. Även större stenar tas bort. Med fagningen skapas jordblottor 
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som senare blir viktiga för fröer och andra växter som behöver dessa miljöer för att 

rota sig utan konkurrens.  

  

Slåttern utförs mellan den 10 juli och den 15 augusti med skärande redskap, det vill 

säga med lie eller slåtterbalk. För att gynna utmagring av marken skulle man i ett 

inledande skede slå området två gånger om året. Allt slaget gräs tas bort. När 

ängsväxterna etablerat sig gäller den angivna slåtterperioden ovan. När höet slagits 

torkas det utbrett på marken eller hässjas för att därefter tas bort.  

 

För att ytterligare få bort näring från marken bör området efterbetas. Dels så betas 

gräset ner ytterligare, dels skapar djuren jordblottor med sitt trampande. Djuren ska 

dock inte vara i området för länge då det kan orsaka för stor markstörning och de kan 

äta för hårt av örtväxterna.  

 

Arbetet med slåtterrestaureringen ska noga följas och en ny inventering av floran göras 

efter ett par år. Skulle ängsväxter fortfarande saknas bör insådd av ängsväxter från 

närbeläget änge göras. Efter den årliga slåttern och borttagandet av det slagna gräset, 

förflyttas slaget hö från närbeläget änge. Höet läggs ut och får ligga kvar ett par dagar 

för att fröa av sig, innan det tas bort.  

 

Om ängsmark återinförs på Norrbys bör natur- och kulturstigens dragning ses över så 

besökare inte går i ängen, då det avsevärt försvårar slåttern.  

 

Betesmark 

Merparten av Norrbys ägor kan med fördel betas och framför allt bör eventuella 

slåttermarker efterbetas. Någon stödutfodring inom skötselområdena ska inte göras 

annat än efter samråd med Länsstyrelsen. Vad gäller betesdrift och djurhållning av 

samtliga djur ska bestämmelserna i djurskyddslagen och tillhörande förordningar 

följas.  

 

Djurhållning och sambete kan med fördel ske med den skogsmark som utgör Bäcks 

naturreservat. 

 

Hägnader och genomgångar 

Inom kulturreservatet finns olika typer av hägnader. Staket och hägnader rensas fria 

från högt gräs och slyuppslag när behov uppstår. De ska även underhållas och ersättas 

när de inte längre är funktionsdugliga.  

 

Sedan kulturreservatet bildades år 2002, har framför allt band- och trodertun 

återuppförts. Dessa hägnader består av kluvet granvirke och enstörar. Bandtun binds 

med grangrenar, sk bandar och trodertun med ståltråd.  

 

       
Bandtun                                   Trodertun                      
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Viktigt är att denna hägnadstyp byggs enligt lokal tradition.  De band- och trodertun, 

som byggts går i samma sträckning där dessa typer av hägnader tidigare har funnits.  

 

Andra stängsel som finns inom reservatet är fårnät och slät eltråd. Eltråd kan också 

användas där tillfälliga betesfållor behövs. Det tillfälliga stängslet ska dock tas bort 

när djuren flyttas från betesmarken. 

 

Att hägnaderna består av olika slag är positivt ur kulturhistorisk synvikel, då det 

speglar brytpunkten mellan gamla och nya hägnadsmetoder och materialval.  

 

Inom kulturreservatet finns inga byggda stenmurar. Någon taggtråd finns inte heller 

och ska inte heller användas inom reservatet. Sedan 2010 är det även förbjudet att 

använda taggtråd som stängsel till hästar och andra tamdjur med flyktbeteende.  

 

Som genomgångar har ett flertal grindarna byggts. Grindarna stängs med antingen 

grindhasp eller stängsellås. Där genomgångar behövs bör grindar byggas, istället för 

stättor då grindarna hör till en gårdsmiljö som Norrbys. Grindarna kan dock göras 

självstängande, exempelvis med en fjäder. Detta kan underlätta djurskötseln samtidigt 

som markerna är tillgängliga för besökare. Det gäller dock att tänka på att om djur 

finns på båda sidor av grinden, blir lås eller hasp viktigt. 

 

Klappade/hamlade träd och alléer 

Inom Norrbys ägor finns både alléer och ett flertal klappade träd, framför allt av 

trädslaget ask. Då Gotland är ett av landets mest drabbade områden för askskottsjukan 

(år 2012) bör man följa trädens utveckling inom reservatet, om drabbade individer blir 

sämre/bättre, om sjukdomen sprids till tidigare friska. Sjukdomen drabbar såväl unga 

som gamla träd. Länsstyrelsen bedömer efter samtal med SLU (Sveriges 

Lantbruksuniversitet, Pia Barklund) att ingen klappning av träd i dagsläget ska 

genomföras utan att enbart beskärning är lämplig. Även när det gäller 

klappade/hamlade träd är det angeläget att utreda aktuella frågor kring den 

traditionella skötseln för att långsiktigt kunna säkra alléerna och det biologiska 

kulturarvet som är knutet till dem. 

 

Om möjligheterna framöver innebär att lövtäkt åter kan bli verklighet kan den med 

fördel användas som djurfoder, som det än gång i tiden var ämnat för. Huvudsyftet 

med klappningen ska vara att bevara lövtäktsspåren i landskapet och samtidigt gynna 

det biologiska kulturarvet och mångfalden. På Norrbys finns exempel på levande, 

gamla klappade träd. Den målsättningen bör leva vidare, liksom målet att bevara 

sträckor med dubbla alternativt enkelradiga alléer. De klappade träden behålls fram till 

dess att de dött. Träden kan därefter tas bort och läggas som en sk faunadepå i 

solbelyst läge utanför kulturreservatet om det finns hotade arter knutna till träden.  

 

Om klappning/hamling framöver blir aktuell ska träd klappas med jämna mellanrum, 

var 3:e till 5:e år. 
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Parkering 

År 2003 anlades den nuvarande  

Parkeringsplatsen (skötselområde J) 

på en del av den gamla Körsbärsåkern.  

Parkeringsplatsen fungerar både som  

bil- oc h bussparkering och kommer  

även att kunna användas för  

naturreservatets Bäcks besökare. 

 

Parkeringsplatsen är försedd med blåvit 

hänvisningsskylt.                               Norrbys parkeringsplats.    

 

En parkeringsyta lämplig för personer med funktionssnedsättning bör ställas i ordning, 

förslagsvis närmast in- och utfarten.  

 

Cyklar kan parkeras i ett cykelställ på  

storgården. 

                    

 

 

 

 

  

 
 

    

              Cykelställ på storgården. 

 

Vad det gäller den resterande delen av Körsbärsåkern ingår den i gårdens Bäcks 

beteshage. Under 2012 ersattes ett slantun - och eltrådsstängsel med ett traditionellt 

bandtun. Detta markområde (skötselområde K) kommer att utredas som eventuell 

lämplig plats för en fruktträdsodling, då Gotlands Museums så kallade äppelklonarkiv 

måste flytta från sin nuvarande plats i Lövsta. Klonarkivet innehåller 27 äldre 

gotländska fruktsorter, varav 6 stycken mandatsorter (det vill säga sorter som ingår i 

Programmet för Odlad Mångfald, POM). Bland mandatsorterna ingår Bläsingeäpple, 

Pilungsäpple och Thuläpple.  

 

För kulturreservatets del skulle en flytt av klonarkivet till området intill reservatets 

parkering vara positivt. Placeringen i kulturreservatets utkant gör att frukträden inte 

stör gårdsbilden, samtidigt som arkivet är lätt att nå från parkeringsplatsen. Att på 

detta vis visa och bevara äldre fruktsorter rimmar väl med kulturreservatens intention, 

liksom samarbetet med genbanker och Odlad Mångfald. 

 

Med fördel skulle bikupor kunna placeras vid fruktodlingen, så att solitärbin kan 

hjälpa till med pollineringen av fruktträdens blommor. Information kring klonarkivet 

och biet med sin betydelse för pollineringen bör sättas upp i direkt anslutning till 

skötselområdet och parkeringen.   
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Natur- och kulturstig 

Sedan bildandet av kulturreservatet har en natur- och kulturstig anlagts genom 

markerna. Stigen markeras med vita brickor fastsatta på nedslagna stolpar alternativt 

på lämpliga träd. Natur- och kulturstigen gör att besökarna kan ta del av gårdens ägor 

och få dess historia, växtliv och marker presenterad i en folder. Denna finns att köpa 

under sommaren då caféet är öppet. 

 

I mån av tillgängliga medel kan med fördel gratisfoldrar istället läggas ut i en 

broschyrlåda och en QR kodning tillhandahållas som länkar till digital information.  

 

 

 

SKÖTSELOMRÅDEN 
Skötselområde A: Gårdsmiljö 

 

Beskrivning: 

Inom skötselområdet ligger merparten  

av gårdens byggnadsbestånd, som  

ingår i Norrbys byggnadsminne.  

Mer om byggnaderna kan läsas i  

framtagen vård- och underhållsplan. 

 

Utöver byggnader består skötsel- 

området av trädgård, storgård, alléer 

svinstia med tillhörande mark och  

skiftesväg.                            Mangårdsbyggnaden 

 

Gräset i trädgården, storgården och vid alléerna sköts framför allt genom 

gräsklippning. Från gårdsmiljön utgår den anlagda natur- och kulturstigen. 

 

Trädgård:  

I trädgården finns en grusgång, fruktträdgård, buskar, perennrabatt, humlestänger, 

prydnadsbuskar, bikupa, gammal klappad ask, blodbok, köksland med bärbuskar i 

form av hallon och vinbär. Trädgården kantas av staket och en lägre häck. 

 

Efter kulturreservatets bildande har perennrabatten och kökslandet restaurerats. Mer 

om detta kan läsas i Lena Nygårds bok ”Marthas lilla gröna”. Mer specifik Vård-och 

underhållsplan ska tas fram för trädgården. 

 

Storgården: 

På storgård finns ladugård, magasin  

med café och toalett, informationstavla,  

cykelställ och ett gömsle för sop- 

hantering. Området kantas av  

byggnader, staket och lönnar mot betes- 

hage. 

 

En gång från magasinet till ladugården  

är försedd med markplattor.                                         Storgårdens markplattor. 
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Alléerna: 

Entrealléen är dubbelsidig och består av  

totalt 18 träd, lönn, ask, bok, ek och alm.  

Av dessa träd är 12 stycken klappade.  

Trädens status skiftar och flera askar har  

drabbats av askskottsjukan.  

 

På klappade askar inom skötselområdet har bland 

andra vägglav och andra arter ur släktet dagglavar, 

brosklavar och gällav påträffats. Mer om vad som 

hittats på klappade träd finns att läsa i den över- 

siktliga inventering som gjorts av Länsstyrelsen i                       Entreallé.      

Gotlands län. Vägen kantas av ett trästaket.   
                                                                                         
Den andra allén går utmed den gamla  

Landsvägen. Samtliga av dessa träd är klappade askar  

och flera har drabbats av ask- 

skottsjukan. 

 

Landsvägen med sin allé kantas av bandtun och  

trädgårdsstaket. 

 

 
       

 

               Allén utmed den gamla landsvägen. 

Skiftesvägen: 

Skiftesvägen är en rak grusväg, som leder från  

Norrbys gårdsmiljö till väg 142. Vägen användes  

både av Norrbys och gården Bäcks.  

 

Skiftesvägen kantas av plankstaket, häck och troder- 

tun.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 Skiftesvägen.  

Målsättning: 

Byggnaderna används och vårdas enligt gällande vård- och underhållsplan. 

Trädgården med sin frukt- och köksträdgård vårdas och visar på skötsel som den 

gestaltades sig under 1900-talets första hälft. Med hänvisning till de generella 

riktlinjer som beskriver hamling/klappning ska träd som tidigare klappats endast 

beskäras till dess att eventuell återklappning kan ske. Skiftesvägen med vägren slås. 

Gräsmattan klipps i huvudsak, men gräsmattan bakom magasinet och gräset i 

fruktträdgården slås.  
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Åtgärder: 

 

 Klappade träd beskärs om behov uppstår.  

 Vägrenen utmed skiftesvägen röjs och slås. Det som röjts tas bort. 

 I fruktträdgården kan viss förtätning med äldre fruktsorter göras. 

 Hönsgårdens nät ses över och tätas mot marken. 

 

Årliga åtgärder: 

 Byggnaderna underhålls enligt gällande vård- och underhållsplan. 

 Grusgången krattas och rensas fri från ogräs vid behov. 

 Fruktträden beskärs på vår/vinter och under JAS-perioden (juli, augusti, september) 

vid behov(gäller inte fruktsorter som inte bör beskäras, eller som beskärs efter 

höstskörden). 

 Trädgården, storgården och gräset i alléerna slås. Fruktträdgården slås två gånger om 

året. Gångar i gräsmattan klipps.  

 Hönsgårdens nät ses över och reparerars eller ersätts vid behov. 

 Köksträdgård och perennrabatter rensas fria från ogräs vid behov.  

 Staket och hägnader rensas fria från högt gräs och slyuppslag. De underhålls och 

ersätts om de inte längre är funktionsdugliga. 

 Jordblottorna kring fruktträd och buskar hålls rena från gräs. 

 Buskar föryngras och beskärs vid behov. 

 

 

Skötselområde B (Hemåkern): Åkermark 

  

Beskrivning: 

Åkermarken ligger i direkt anslutning  

till gården. Idag odlas här spannmål.  

 

Sedan bildandet av kulturreservatet har  

brukandet ställts om till ekologisk  

odling.  

  

 

                                        
                                       Hemåkern.                                       

 

Inom skötselområdet växer bland annat skogslök, vitklöver, midsommarblomster, 

hallon, johannesört, åkertistel, smörblomma, prästkrage, hundäxing, älggräs och 

brännässla. Tidigare har även solvända, fårtunga, riddarsporre och spikvallmo 

påträffats. 

 

Området kantas dels av bandtun, dels av staket mot trädgård och grusväg. En del av 

bandtunet utgör kulturreservatets yttre gräns. 

 

Skötselområdet, skulle med sitt läge vara lämpligt att använda te x för 

demonstrationsodling och andra informationssatsningar. 
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Målsättning:                        

Den högsta ambitionsnivån är att åkermarken brukas med grödor och på samma sätt 

som under 1900-talets första hälft. En lägre ambitionsnivå är att dagens brukande 

upprätthålls. Åkermarken omgärdas av bandtun och staket mot trädgården. 

Hägnaderna är fria från slyuppslag och åkerrenarna slås.  

 

Åtgärder: 

 Åkerrenar slås. 

 Hägnaden röjs fri från buskar, slyuppslag och högt gräs på båda sidor. Det som röjts 

tas bort. 

 

Årliga åtgärder: 

 Röjning görs av åkerrenar. 

 Bandtun och staket röjs fri från slyuppslag. Det som röjts tas bort. Bandtun och staket 

underhålls och ersätts vid behov.  

 Odling sker enligt separat odlingsschema, se bilaga 6. 

 

 

Skötselområde C: Ängs- och betesmark  

 

Beskrivning: 

Historiskt sätt utgjorde detta område en  

del av gårdens ängsmark.  

 

Skötselområdet betas idag och markskiktet  

är bevuxet med frodigt gräs, vilket visar på  

att marken är påverkad av gödsel. 

 

 

 

   
                           Betesmark med klappade träd. 

 

Enligt den översiktliga inventeringen av kärlväxter och lavar från 2011 påträffades 

smalbladiga gräs. Detta kan visa på magrare markförhållanden och/eller att det funnits 

en magrare markflora.  

 

Då området varit ängsmark och troligtvis inte varit uppodlat sedan de första 

decennierna på 1900-talet, bör det fortfarande finnas kvar en fröbank av ängsväxter. 

Skulle marken magras ut, med målet att åter bli slåttermark, gynnas den hävdgynnade 

ängsfloran. 

                                                 

Inom området finns klappade askar och strukturen av den gamla landsvägen. Den 

anlagda natur- och kulturstigen följer bitvis den gamla vägsträckningen. 

 

Området kantas av bandtun. 

 

Målsättning:  
Den lägsta ambitionsnivån är att marken hålls öppen genom bete likt idag. En högre 

ambitionsnivå är att marken är välskött genom slåtterbruk med efterbete. Inom 

området som omgärdas av bandtun finns klappade träd.  
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Åtgärder: 

 Om restaurering blir aktuellt slås gräset och tas sedan bort. 

 Klappade träd beskärs. 

 

Årliga åtgärder: 

 Området betas eller så utförs skötseln genom slåtter med efterbete.  

 Slyuppslag i området och utmed bandtun röjs och tas bort, men lämpliga individer för 

eventuell framtida klappning sparas och klappas som unga.  

 Bandtun underhålls och ersätts vid behov. 

 

Skötselområde D: Betesmark 

 

Beskrivning: 

Området består av gles trädbevuxen gräsmark. Här växer framför allt likåldrig tall med 

sparsam föryngring. Området har tidigare använts som betesmark och betas idag 

tillsammans med skötselområde C. Inom området finns även äldre slåttermark. Idag 

finns få hävdgynnade arter kvar, men te x brudbröd har hittats i den norra delen av 

området. Bredvid bäcken som rinner strax utanför skötselområdet har även lönnlav 

hittats på asp.  

  

Genom skötselområdet finns strukturen kvar efter den gamla landsvägen till Visby. 

Den anlagda natur- och kulturstig går igenom området och leds ut i ett skogsparti 

utanför reservatet. 

 

Skötselområdet kantas delvis av bandtun. 

 

Målsättning: 

Gles trädbevuxen och välhävdad betes- och ängsmark. Här finns både äldre träd, tallar 

och klappade lövträd. Den lägsta ambitionsnivån är att marken hålls öppen genom bete 

likt idag. En högre ambitionsnivå är att marken är välskött genom slåtterbruk med 

efterbete. Området omgärdas till stora delar av bandtun, som är fria från slyuppslag. 

 

Åtgärder: 

 Huggning görs i trädskiktet för trädföryngring. Tall gynnas.  

 

Årliga åtgärder:  

 Området sambetas med skötselområde C, men betesskador får inte uppstå på träd. 

 Röjning av slyuppslag görs vid behov, men lämpliga individer för klappning sparas för 

eventuell framtida klappning.   

 Bandtun röjs fri från slyuppslag. Det som röjts tas bort. 

 Bandtun underhålls och ersätts vid behov 

 Plockhuggning görs vid behov för att uppnå trädföryngring. 

 

Skötselområde E (Snabben): Åkermark 

 

Beskrivning: 

Åkermarken ligger i anslutning till gårdsmiljön. Idag odlas spannmål. Sedan bildandet 

av kulturreservatet har brukandet ställts om till ekologisk odling. I området går även 

ett större dike. 
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Målsättning:                        

Åkermark där ett aktivt jordbruk bedrivs. Området omgärdas av bandtun. Hägnaderna 

är fria från slyuppslag och åkerrenarna slås.  

  

Åtgärder: 

 Hägnader röjs fria från buskar, slyuppslag och högt gräs på båda sidorna av hägnaden. 

Det som röjts tas bort. 

 

Årliga åtgärder: 

 Röjning görs av åkerrenar. 

 Hägnader röjs fria från slyuppslag. Det som röjts tas bort. 

 Hägnader underhålls och ersätts vid behov.  

 Odling sker enligt separat odlingsschema, se bilaga 6. 

 

Skötselområde F: Skogsmark 

 

Beskrivning: 

Skogsmarken ligger i anslutning till kvarnmiljön. Här växer en högvuxen blandskog 

som domineras av äldre gran och tall. I området finns inplanterade exotiska trädslag 

såsom tuja och ädelgran. Skogsstyrelsen har klassat området som ”naturvärde” på 

grund av det stora antalet storvuxna och gamla träd som finns. De höga och grova 

träden ger området sin karaktär av gammaldags skog. 

 

Då betestryck och skogsåtgärder uteblivit finns idag ett frodigt buskskikt. 

Markväxtligheten domineras av örter men här finns också blåsippa, vitsippa, ljung, 

harsyra, ekorrbär, stor blåklocka, örnbräken, lummer och blåbär. På de gamla granarna 

växer enligt gjord inventering gammelgranslav och den rödlistade arten (NT) tallticka. 

 

Inom skötselområdet går den anlagda natur- och kulturstigen och området kantas av 

bandtun, fårstängsel och elstängsel.  

 

Målsättning: 

Skogsmark med karaktär av gammaldags skog, med inslag av inplanterade trädslag. 

Området sköts med bete och i ett första skede genom plockhuggning. 

 

Åtgärder: 

 Plockhuggning görs i första hand kring planterade trädslag, främst på bekostnad av 

gran.  

 Områdets stängsel ses över så att området kan betas. 

 

Åriga åtgärder: 

 Skogen betas.  

 Skogen röjs vid behov. Det som röjts ner tas bort. 

 Plockhuggning utförs vid behov.  

 Mark- och körskador i samband med röjning, huggning och uttag av timmer får inte 

uppkomma. 

 Hägnader hålls fria från slyuppslag på båda sidor. Det som röjts ner tas bort. 
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Skötselområde G: Kvarnmiljö 

 

Beskrivning:  

Från storgården leder den gamla kvarnvägen ut till vattenkvarnen. Vägen är lagd på 

dammvallen som utgör en del i kulturreservatets natur- och kulturstig. Utmed 

kvarnvägen finns bandtun och klappade träd, främst askar. 

 

Vattenkvarnen är en av två på  

Gotland fungerande vattenkvarnar.  

Kvarnen används bland annat under 

hembygdsföreningens maldag. 

Mjölet säljs i caféet. Spannmålet  

skulle med fördel kunna odlas 

på gården. 

 

 

 
                                                 Norrbys vattenkvarn. 

 

Skötselområdet ligger inom Norrbys byggnadsminne. 

 

Målsättning: 

Kvarnen används och vårdas enligt gällande vård- och underhållsplan. Området kring 

dammen betas och röjs och dammen töms minst en gång per år, vid lämplig tidpunkt 

med hänsyn till vattenverksamhet och växt- och djurliv. 

 

Åtgärder: 

 Bron vid vattenkvarnen restaureras likt befintlig. 

 Klappade träd beskärs vid behov.  

 

Årliga åtgärder:  

 Byggnader och dammvall underhålls enligt gällande vård- och underhållsplan.  

 Bron intill kvarnen och grind mot skogen ses över och repareras vid behov. 

 Hägnader röjs fria från slyuppslag. Det som röjts tas bort. 

 Hägnader underhålls och ersätts vid behov. 
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Skötselområde H: Betesmark 

 

Beskrivning: 

Området är av sumpskogskaraktär och är delvis mycket fuktigt. Skötselområdet sköts 

genom bete och angränsar direkt till kvarndammen. Här växer bland annat klibbal, tall 

och lärkträd. En murgröna klättrar upp längst med stammen på en tall.  

 

Inom området går den anlagda natur- och kulturstig och leds över blötare partier på 

spång. Över ån finns en bro. Mot skogen kantas skötselområdet av ett fårstängsel. 

 

Målsättning: 

Området betas och är i huvudsak av sumpskogskaraktär, som innehåller inplanterade 

trädslag. Trädskiktet är glest med grova träd.  

 

Åtgärder: 

 

Årliga åtgärder: 

 Området sköts genom bete.  

 Slyuppslag och yngre träd röjs och tas bort. Framför allt gran tas bort för att gynna 

exotiska trädslag. Enstaka yngre träd sparas för återväxt.  

 Skonsam huggning av trädskiktet görs vid behov. 

 Mark- och körskador i samband med avverkning och uttag av timmer får inte 

uppkomma. 

 

Skötselområde I: Betesmark  

 

Beskrivning: 

Området består av gles trädbevuxen gräsmark och sköts genom bete. Här växer bland 

annat ek, tall, gran, lundalm, lönn och ask men även inplanterade tuja- och 

ädelcypressbuskar som vuxit sig höga. Inom området finns sparsamt med 

hävdgynnade arter såsom gullviva, darrgräs och stor blåklocka, men även 

humleblomster, tuvtåtel, älggräs, hundäxing och skogsnäva. 

 

Den anlagda natur- och kulturstigen går genom området. Delar av skötselområdet 

kantas av bandtun. 

 

Målsättning: 
Gles trädbevuxen och välhävdad betesmark. Här finns olikåldrigt trädskikt med inslag 

av inplanterade trädslag. Området kantas framför allt av bandtun. Hägnaden är fri från 

slyuppslag. 

 

Åtgärder: 

 Trädskiktet glesas ut. 

 

Årliga åtgärder: 

 Området sköts genom bete. 

 Slyuppslag och yngre träd röjs och tas bort. Framför allt gran tas bort. Enstaka yngre 

träd sparas för återväxt.  

 Skonsam huggning av trädskiktet görs vid behov. 

 Mark- och körskador i samband med avverkning och uttag av timmer får inte 

uppkomma. 
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Skötselområde J (Körsbärsåkern): Parkeringsplats 

 

Beskrivning: 

Grusad parkeringsplats med parkerings- 

skylt. Här får både bilar och bussar plats.  

Parkeringsplatsen anlades efter det att  

Norrbys blivit kulturreservat.  

Parkeringen kan med fördel användas  

även av naturreservatet Bäcks besökare.                     

 

Inom området växer bland annat blåeld,  

rölleka, gula och röda hallon, fibbla,  

rödklöver och smällglim.                             
                             Parkeringsplatsen. 
 

Intill parkeringsplatsen har tre utedass byggts. Dessa är idag låsta och har ersatts av en 

vattentoalett i magasinet.                                                                                                                                                 

 

Målsättning: 

Välskött parkeringsplats bestående av grusplan och välskött vägren. Här finns plats för 

både bussar och bilar. Parkeringen kantas av en välskött bandtun. 

 

Åtgärder: 

 Bandtun röjs fri från slyuppslag. Det som röjts tas bort. 

 Vägrenen röjs fri från högt gräs och slyuppslag. Det som röjts tas bort. 

 Parkeringsplatsen förses med skylt för handikappsplatser. 

 Kvarlämnade grushögar krattas ut. 
 

Årliga åtgärder: 

 Grusplanen underhålls genom grusning vid behov. 

 Vägrenen röjs fri från högt gräs och slyuppslag. Det som röjts tas bort. 

 Bandtun röjs fri från högt gräs och slyuppslag. Det som röjts tas bort. 

              

Skötselområde K (Körsbärsåkern): Klonarkiv 

 

Beskrivning: 

Området är idag betesmark. Om jordmånen 

är lämplig kommer ett äppelklonarkiv som  

förvaltas av Gotlands Museum att etableras 

i området. I klonarkivet arkivet ingår bl a 

äppelsorterna Bläsingeäpple, Pilungsäpple 

och Thuläpple. Kring träden  

finns jordblottor.         

                 

 
                    Tilltänkt område för klonarkiv. 
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Målsättning: 

Välskött fruktträdodling. 

 

Åtgärder: 

 

Årliga åtgärder: 

 Fruktträden (gäller inte fruktsorter som inte bör beskäras, eller som beskärs efter 

höstskörden) beskärs på vår/vinter och under JAS-perioden (juli, augusti, september) 

vid behov. 

 Området slås alternativt klipps. 

 Jordblottorna kring träden hålls rena från gräs. 

 Nya bikupor sätts upp vid behov. 

 

Skötselområde L: Betesmark 

 

Beskrivning: 

Området sköts genom bete och ligger i direkt anslutning till Norrbys ladugård. Inom 

området ligger både hönsgård och kycklingshus. Skötselområdet är öppet i sin 

karaktär. 

 

Marken är kraftigt näringspåverkad. Här växer bland annat näringsgynnade arter 

såsom brännässla, maskros, hundäxing, hundkex och smörblomma. Vid inventeringen 

av kärlväxter och lavar påträffades bland annat grå vårtlav, ägglav och lönnlav två av 

de klappade askarna i området. Lönnlaven är en signalart som påvisar att höga 

naturvärden och rödlistade arter kan påträffas.  

 

Genom området går den anlagda natur- och kulturstigen och skötselområdet ligger 

inom Norrbys byggnadsminne. 

 

Målsättning: 

Öppen och välhävdad betesmark. 

 

Åtgärder: 

 

Årliga åtgärder: 

 Området sköts genom bete.  

 Betestrycket kompletteras med gräs- och slyröjning vid behov. Det som röjts tas bort. 
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Skötselområde M: Betesmark 

 

Beskrivning: 

Skötselområdet utgörs idag av  

betesmark med frodigt gräs. Detta på- 

visar gårdens användning av  

gödsel.  

 

 

Här växer bland annat hundkex, 

brännässla och rölleka.                 Betesmark. 

Inga spår av hävdgynnade arter kunde konstateras. 
  
Inom området finns klappade askar som utgör den trädrad som ligger intill vägen till 

vattenkvarnen. 

  

Området kantas av bandtun. 

 

Målsättning:  
Välskött betesmark. Inom området finns klappade träd och omgärdas av bandtun. 

 

Åtgärder: 

 Klappade träd beskärs vid behov. 

 

Årliga åtgärder: 

 Området betas.  

 Slyuppslag i området och utmed bandtun röjs och tas bort. men Lämpliga individer för 

eventuell framtida klappning sparas och klappas som unga.  

 Bandtun underhålls och ersätts vid behov. 

 

Skötselområde N: Betesmark 

 

Beskrivning: 

Området är av torrängskaraktär med glest trädskikt och sköts genom bete. I huvudsak 

utgörs området av en höjd. Här påträffas flera hävdgynnade arter såsom darrgräs, 

solvända, gullviva, svartkämpe och kungsljus. 

 

Trädskiktet är glest och innehåller bland  

annat ask, lönn, tall och ek. 

  

 

Inom området finns också fornlämningar,  

ett mindre kalkbrott med tillhörande kalkugn  

(RAÄ: nr Väte 2:1). 

 

Den anlagda natur-  

och kulturstigen går genom området.  
                                                                                             

                               Kalkbrott. 

 

Målsättning: 

Välhävdad och glest trädbevuxen betesmark med väl synliga fornlämningar. 
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Åtgärder: 

 Träd stående i kalkbrottet huggs ned och tas bort.  

 

Årliga åtgärder: 

 Området sköts genom bete.  

 Betestrycket kompletteras med gräs- och slyröjning vid behov. Det som röjts tas bort. 

 Fornlämningarna röjs fria från träd, buskar och slyuppslag. Det som röjts tas bort. 

 

Skötselområde O: Betesmark 

 

Beskrivning: 

Området är avlångt till sin form och ligger  

utmed skiftesvägen på motsatt sida kantas av  

bandtun. Skötselområdet betas tillsammans  

med område P och Q.  

 

Trädskiktet tätnar allt mer och domineras  

av likåldrig tall. Även ek och  

björk förekommer.  

 

Den kommande självföryngringen som sker  

består framför allt av ek och björk.   

 

 
                                      Trädbevuxen betesmark. 
 

Inom området växer också arter som timotej, smörblomma, hundäxing och örnbräken. 

Här finns även ett odlingsröse som främst består av större stenar. 

  

Målsättning: 

Skogsparti med glest trädskikt. Området sköts genom bete. 

 

Åtgärder: 

 Stenhög röjs fritt från både träd och slyuppslag. Det som avverkats och röjts tas bort. 

 Eken intill stenhögen frihuggs. Det som avverkats och röjts tas bort. 

 

Årliga åtgärder: 

 Området sköts genom bete.  

 Betestrycket kompletteras med gräs- och slyröjning vid behov. Det som röjts tas bort. 

 Stenhögen röjs fri från slyuppslag. Det som röjts tas bort.  
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Skötselområde P: Skogsbete 

 

Beskrivning: 

Skötselområdet betas tillsammans med område O  

och Q. Här växer en högvuxen blandskog med i  

huvudsak gran och tall. I en mindre del dominerar  

lövträd. Exotiska trädslag har planterats in i området. 

 

Här växer också hassel, örnbräken, blåbär och  

smörblomma. Hävdgynnade arter saknas, men så  

kallade ”kjolgranar” (det vill säga granar med högre  

krona, där betesdjur kan ställa sig under då det till  

exempel regnar) finns.  

 

Området är bitvis mycket fuktigt och en 

vattenspegel förekommer. Då området är blötare har 

 ett dikessystem grävts. Genom området går den          Skogsbete. 

anlagda natur- och kulturstigen och över de blötare 

partierna har spänger byggts. 

  

Delvis kantas skötselområdet av bandtun och utgör kulturreservatets yttre kant. 

 

Målsättning: 

Skogsmark med blandning av barr- och lövträd med inslag av inplanterade trädslag. 

Trädskiktet är glest. I området finns ett tydligt dikessystem och vattenspegel. Området 

sköts genom bete och i ett första skede genom plockhuggning. 

 

Åtgärder: 

 Plockhuggning görs i första hand kring planterade trädslag, främst på bekostnad av 

gran. 

 Bandtun röjs fri från slyuppslag. Det som röjts tas bort. 

 

Åriga åtgärder: 

 Skogen betas.  

 Skogen röjs vid behov. Det som röjts tas bort. 

 Plockhuggning utförs vid behov.  

 Mark- och körskador i samband med röjning, huggning och uttag av timmer får inte 

uppkomma. 

 Slyuppslag i området och utmed bandtun röjs och tas bort. 

 Bandtun underhålls och ersätts vid behov.  
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Skötselområde Q: Betesmark 

 

Beskrivning: 

Långt in på 1950–60 talet hävdades  

området med slåtter. Därefter  

brukades marken som slåttervall med  

efterbete.  

 

På senare år har vallen gödslats, vilket  

lätt till att den hävdgynnade  

slåtterfloran har försvunnit.  

 
                Betesmark. 

 

Här växer bland annat vit- och rödklöver, smörblomma, maskros och svartkämpe.   

 

Skötselområdet betas tillsammans med område O och P och den anlagda natur- och 

kulturstigen leds tvärs över området. I ena kanten av området går ett djupare åkerdike. 

Marken innehåller blötare stråk.  

 

Målsättning: 

Öppen och välskött betesmark och dike. Område med tydliga strukturer och bandtun. 

 

Åtgärder: 

 Kvarvarande gräs slås. 

 

Årliga åtgärder: 

 Området betas. Uppodling görs var tionde år för att behålla områdets struktur. 

Området sås därefter in med vall.  

 

 Betestrycket kompletteras med gräs- och slyröjning vid behov. Det som röjts tas bort. 

 Slyuppslag i området och utmed bandtun röjs och tas bort. 

 Bandtun underhålls och ersätts vid behov.  
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Skötselområde R: Skogsmark 

 

Beskrivning: 

Skogsmark med variation av barr- och  

lövträds partier.  Här finns också 

inplanterade trädslag såsom ädelgran och bok.  

 

Området har historiskt sätt varit en del av gårdens 

Ängsmark. Om detta vittnar en rest av ett ekbestånd 

av äldre döende ek. Självföryngring av ek  

förekommer. 

  

Buskskiktet är till skillnad från de andra skogs- 

områdena mer utbrett och innehåller bland annat 

rönn, hassel och hagtorn.  

 

 
                

                                                         Upparbetat timmer 

 

I övrigt förekommer också älggräs, liljekonvalj, midsommarblomster, hallon, 

rödklöver, skogskorvall och fibbla. 

 

Upparbetade vindfällen ligger kvar i väntan på att tas ut, men även mycket nedtaget 

sly och buskar ligger också kvar.  

 

Inom området finns ett tydligt dikessystem och genom skötselområdet går den anlagda 

natur- och kulturstigen. Delvis kantas skötselområdet av bandtun.  

 

Målsättning: 

Varierad skogsmark med partier som domineras av såväl barr- som lövträd. Inom 

området finns inslag av inplanterade trädslag. Trädskiktet är glest. Under trädskiktet 

finns ett tydligt buskskikt. I området finns ett synligt dikessystem och bandtun. 

Området sköts i ett första skede genom plockhuggning. 

 

Åtgärder: 

 Nedtaget virke tas ut. 

 Marken grovstädas, det vill säga nedtaget sly dras ihop och tas bort, alternativt 

försiktig eldning på plats. 

 Diken synliggöras och röjs fria från träd och buskar.  

 Plockhuggning görs intill ekbeståndet.  

 Röjning görs kring hasselbestånd och hassel föryngras. Det som röjts tas bort. 

 Bandtun röjs fria från högt gräs och slyuppslag. Det som röjts tas bort. 

 

Årliga åtgärder: 

 Skogen röjs vid behov. Det som röjts tas bort, alternativt försiktig eldning på plats. 

 Plockhuggning utförs vid behov. 

 Mark- och körskador i samband med röjning, huggning och uttag av timmer får inte 

uppkomma. 

 Plockhuggning görs intill ekbeståndet vid behov. Yngre ekar gynnas till förmån för 

gran och tall. 

 Diken hålls fria från buskar och slyuppslag. 

 Bandtun röjs fria från högt gräs och slyuppslag. Det som röjts tas bort. 
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Skötselområde S: Åkermark 

 

Beskrivning: 

Åkermarken som ligger intill väg 142 

och skiftesvägen. Idag odlas spannmål.  

Brukandet sker konventionellt.  

 

Målsättning:                        

Den lägsta ambitionsnivån är att behålla  

dagens skötsel. Om utredningen av  

markanvändningen visar att en  

restuarering är lämplig är det i mån av 

medel den högsta ambitionsnivån för  

skötseln. Hägnader intill området är  

fria från slyuppslag och åkerrenarna  Åkermark intill skiftesväg. 

slås.  
                                                                 
Åtgärder:                                                    

 Bandtun röjs fria från buskar, slyuppslag och högt gräs. Det som röjts tas bort. 

 

Årliga åtgärder: 

 Röjning görs av åkerrenar. 

 Hägnader röjs fri från slyuppslag. Det som röjts tas bort. 

 Hägnader underhålls och ersätts vid behov.  

 Odling sker enligt separat odlingsschema, se bilaga 6. 

 

Skötselområde T: Åkermark 

 

Beskrivning: 

Åkermarken som ligger intill väg 142.  

Brukandet sker konventionellt.  

 

Målsättning:                        

Den lägsta ambitionsnivån är att behålla  

dagens skötsel. Om utredningen av  

markanvändningen visar att en  

restuarering är lämplig är det i mån av 

medel den högsta ambitionsnivån för  

skötseln. 
Åkermark på andra sidan väg 142. 

Åtgärder: 

 

Årliga åtgärder:                                       

 Röjning görs av åkerrenar. 

 Odling sker enligt separat odlingsschema, se bilaga 6.  
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Skötselområde U: Kvarndamm 

 

Kvarndammen, som dikats ut, ligger  

i skyddat och solbelyst läge.  

 

Utmed dammen växer flera kärl- och  

fräkenväxter. I dammens närhet växter  

bland annat dunört, snärjmåra,  

blomvass, bäckveronika och svalting. 

 

Även träd som ek, tall, ask, asp och 

björk växer i området.  
                                                                                        Kvarndammen.                                                                  
 

Enligt inventering har klotterlav har hittats på trädstam.                           

 

Fåglar, insekter, sländor och andra djur trivs också i och vid kvarndammen.  

 

 

 

I dammen ligger en ö.   

 

 

 

 

 

 

 

 
                                               Ön uti kvarndammen.  

Åtgärder: 

 Dammens ö röjs fri från buskar och slyuppslag. Det är viktigt att röjning sker den tid 

på året då inte fågel häckar och störs.  

 

Årliga åtgärder: 

 Området kring dammen betas, vilket kompletteras med slyröjning vid behov. Det som 

röjts tas bort. 

 Dammen töms minst en gång per år, vid tidpunkt då det inte skadar känsligt växt- och 

djurliv. 

 

Skötselområde V: Natur- och kulturstig 

 

Beskrivning: 

På storgården finns en informationstavla uppsatt om kulturreservatet Norrbys. 

 

Den anlagda natur- och kulturstigen leder besökarna runt större delen av 

kulturreservatet. Vita brickor markerar leden och dessa brickor är uppsatta dels på 

stolpar, dels på träd utmed stigen. På vissa brickor finns nummermarkering. Numret är 

kopplat till den informationsfoldern över gården som tagits fram.  

 

Den varierade natur- och kulturstigen leder genom skogs- och betesmark, utmed åkrar 

och kvarndamm. På blötare sträckor, över diken och bäckar har spänger respektive 

broar byggts. 
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Målsättning:  

Skyltar och markeringar av gångstigen är väl synliga och lätta att läsa. Besökarna kan 

hitta i området, röra sig utmed stigarna och få lättbegriplig information om Norrbys. 

 

I mån av tillgängliga medel kan med fördel gratisfoldrar istället läggas ut i en 

broschyrlåda och en QR kodning tillhandahållas som länkar till digital information.   

 

Åtgärder: 

 Ledmarkeringarna ses över och  

ett par brickor vrids då de sitter  

felvända (se bild). Brickor bör även 

finnas så leden syns från båda håll. 

 Leden röjs fri från högt gräs och  

slyuppslag. 

 Vindfällen och andra lutande träd  

som lutar intill leden tas ned och    

bort.  

 Förutsättningar för QR kodning utreds.  
         Felvänd ledmarkering. 

       

 Träd som ligger över stigen tas bort.                                                    

 Spänger byggs över blöta och fuktiga partier inom främst skötselområde P. 

 Grind byggs vid passage mellan skötselområde Q och R.  

 Bron över bäcken i skötselområde H ses över och repareras.                 

 En gemensam informationstavla för natur- och kulturreservatet tas fram. 

 

Årliga åtgärder:  

 Vandringsstigen ses över inför säsongen, 

 Markeringsbrickor målas vid behov. 

 Stigen röjs fri från högt gräs och slyuppslag. 

 Anordningar, såsom grindar, broar, spänger etc. åtgärdas kontinuerligt och hålls i gott 

skick. 

 Träd som ligger över stigen tas bort. 

 Informationstavlor och skyltställ ses över och byts ut vid behov. 
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UPPFÖLJNING O UTREDNING 
 

Uppföljning av åtgärder 

Förvaltaren Gotlands Museum ansvarar för att skötseln av reservatet sker enligt 

skötselplanen. I uppgiften ingår även att årligen följa upp skötselmålen. Uppföljningen 

ska ligga till grund för en utvärdering av: 

 Om syftet med reservatet har uppnåtts 

 Om skötselmålen har följts 

 Om skötselmetoder behöver förändras 

 

Utredningar, inventeringar 

För att ta fram långsiktiga skötselråd för hur skogen och åkermarken ska skötas 

behöver grundliga utredningar genomföras. Det finns en del räkenskaper, personliga 

minnesbilder och viss dokumentation som kan ligga till grund för en kartläggning av 

hur markanvändningen såg ut på en typisk gotländsk gård under 1900-talets första 

hälft. Med utgångspunkt från detta och med hänsyn tagen till ekonomiska ramar 

behöver en avvägning göras kring hur skötseln ska se ut på lång sikt.    

 

Under 2010 togs en vårdplan fram för trädgården vid Norrbys (dnr 435-2558-10). 

Denna behöver kompletteras med en mer detaljerad vårdplan för trädgården som utgår 

från inriktningen i kulturreservatets skötselplan.  

 

Under vintern 2011 genomfördes en översiktlig inventering av kärlväxter och lavar i 

området. Denna kan också följas upp och kompletteras i en mer övergripande 

utredning över hur markerna har använts under 1900-talets första hälft.  

 

En kartering av den mindre kalkstenstäkten som påträffats i anslutning till kalkugnen 

RAÄ Väte 2:1ska genomföras.  

 

Revidering av skötselplan 

En bedömning av behovet av revidering av skötselplanen och dess 

eventuella omfattning bör göras efter 10 år, d.v.s. senast 2023. I första hand ska en 

eventuell revidering beröra riktlinjer och åtgärder. En mindre omfattande revidering 

p.g.a till exempel ett nytt kunskapsläge kan göras under tiden. Denna behöver då inte 

fastställas utan biläggs planen. 

 


