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Postadress Besöksadress Telefon E-post
621 85 VISBY Visborgsallén 4 010-2239200 gotland@lansstyrelsen.se

Föreningen Gotlands Fornvänner (Gotlands 
Museum)
Väte hembygdsförening
Riksantikvarieämbetet
Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning

Regeländring
De föreskrifter som är aktuella är Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till 
föreskrifter för beslut och skötselplan för kulturreservatet Norrbys i Väte, 
Väte socken, Region Gotland, dnr 435-122-13. Förslag till föreskrifter
samt karta bifogas i bilagor.

Problembeskrivning
År 2002 bildades kulturreservatet Norrbys i Väte och i samband med det 
genomfördes ingen konsekvensutredning vid regelgivning. Under 2012 
har ett förslag på reviderat beslut, föreskrifter och skötselplan tagits fram 
av Länsstyrelsen på Gotland. 

Anledningen till revideringen är dels att det gått tio år sedan beslutet om 
reservat fattades och dels att den gamla föreskriften som rörde 
skogsskötseln upprättades ur ett naturvårdsperspektiv. Föreskriften har 
därmed inte gjort det möjligt att uppnå syftet med kulturreservatet.

Gotlands Museum, Väte hembygdsförening, Riksantikvarieämbetet,
Region Gotland Samhällsbyggnadsförvaltningen och Länsstyrelsens 
naturvårdsenhet har efter remissförfarande yttrat sig och samtliga har 
tillstyrkt förslaget.

Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsens naturvårdsenhet påpekar att 
föreskrifter som upprättas ska vara tydliga och nödvändiga för att syftet 
ska uppnås. Med hänvisning till synpunkterna har föreskriften om 
förbudet att bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd 
och buskar tagits bort. Vidare har förbud mot skogsgödsling tagits bort då 
det innefattas i förbudet att tillföra växtnäringsämnen eller använda 
kemiska bekämpningsmedel utanför åkermark och trädgård.  Ett 
förtydligande har gjorts genom att skriva ihop två förbud till ett och att 
det utan Länsstyrelsens tillstånd är förbjudet att bedriva täkt annat än 
inom samfälld lertäkt och lertäkt för husbehov. Vidare har förbud att 
bedriva jakt utan Länsstyrelsens tillstånd tagits bort. 

Effekter av regleringen
Effekten av att föreskrifterna beslutas är att syftet med och skötseln av 
kulturreservatet blir tydligare och mer ändamålsenlig. 

Länsstyrelsen
GOTLANDS LÄN
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Föreskrifterna innebär vissa vistelsebestämmelser för allmänheten i 
området. 

Berörda
Förvaltaren Gotlands fornvänner(Gotlands Museum), Väte 
hembygdsförening, Riksantikvarieämbetet, Region Gotland 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och samtliga som vistas i kulturreservatet 
berörs av föreskrifterna.

Kostnader och övriga effekter
De föreslagna föreskrifterna bedöms inte medföra några kostnader av 
betydelse för allmänheten, markägare eller regionen. 

Påverkan på allmänhetens friluftsliv bedöms vara begränsad.

Föreskriften kommer inte att få några effekter på företags 
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. 

Föreskrifternas införande bedöms ha positiva effekter vad gäller 
tillgänglighetsperspektivet eftersom hänvisning/skyltning till upprättade 
stigar tas fram. 

Europeiska unionen
Föreskriften bedöms inte påverka Sveriges skyldigheter i anledning av 
anslutningen till Europeiska Unionen. 

Tidpunkt för ikraftträdande
Tidpunkten för ikraftträdandet beräknas ske i oktober 2013. 

Informationsinsatser
Några ytterligare informationsinsatser utöver tillkännagivandet och 
skyltning bedöms inte nödvändiga.

Alla som önskar inkomma med yttrande kan göra detta 
genom att förslaget och konsekvensutredningen hålls 
tillgänglig på Länsstyrelsen Gotlands läns hemsida 
www.lansstyrelsen.se/gotland.

Eventuella yttranden ska ha inkommit till Länsstyrelsen i 
Gotlands län senast den 28 oktober 2013. Yttrandet ska vara 
skriftligt. Yttrandet kan skickas med e-post till 
gotland@lansstyrelsen.se eller skickas med post till 
Länsstyrelsen Gotlands län, 621 85 VISBY. 

Kicki Scheller

Beatrice Edman

Bilaga 1, Förslag till föreskrifter och karta



Dnr 435-122-13 Bilaga 1

POSTADRESS 
621 85 VISBY

BESÖKSADRESS 
Visborgsallén 4

TELEFON 
010-2239000

E-POST 
gotland@lansstyrelsen.se

WEBBPLATS 
www.lansstyrelsen.se/gotland

RESERVATSFÖRESKRIFTER

A Föreskrifter enligt 7 kap 5§ miljöbalken om inskränkningar i rätten att an-
vända mark- och vattenområden

Inom reservatet är det förbjudet att:

1. förändra nuvarande åkerformer
2. uppodla annan mark än åkermark
3. anordna upplag annat än tillfälligt för jord- eller skogsbrukets behov
4. avverka, röja och gallra skog annat än enligt fastställd skötselplan
5. tillföra växtnäringsämnen eller använda kemiskt bekämpningsmedel utan-

för åkermark och trädgård
6. uppföra mast, vindkraftverk eller antenn
7. dra mark- och luftledning
8. lägga igen öppna diken

Utan hinder av dessa föreskrifter får kulturreservatsförvaltaren vidta de sköt-
selåtgärder som anges i bifogad skötselplan. Befintliga ledningar får underhål-
las och repareras. 

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

- skogsplantera på åker eller betesmark, eller nedlagd åker eller betesmark
- bedriva täkt annat än inom samfälld lertäkt och lertäkt för husbehov
- uppföra byggnader eller anläggningar
- uppföra stängsel, staket eller annan hägnad
- borra, spränga, gräva, schakta, utfylla och tippa
- plöja, harva eller fräsa annan mark än den som i skötselplanen redovisas som 

åker
- plantera in för trakten främmande växt- eller djurart 
- stödutfodra betesdjur annat än tillfälligt i samband med be-

tessläpp/installning.

B Med stöd av 7 kap 6§ miljöbalken om förpliktelser för ägare och innehavare 
av särskild rätt att tåla visst intrång

Ägare och innehavare av särskild rätt ska tåla att följande anordningar utförs och 
att följande åtgärder vidtas:
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1. utmärkning av reservatet
2. uppsättning och underhåll av informationstavlor 
3. utförande av åtgärder enligt fastställd skötselplan
4. betesdrift (inklusive uppförande och underhåll av stängsel, grindar och 

genomgångar med mera) kan ske inom området enlighet med vad som 
anges i skötselplanen

5. plockhuggning görs i enlighet med vad som anges i skötselplanen

C Föreskrifter enligt 7 kap 30§ miljöbalken om rätt att färdas och vistas inom 
reservatet samt om ordningen i övrigt

Utöver vad som i övrigt gäller är det förbjudet att:

1. tälta, ställa upp husvagn eller husbil
2. göra upp öppen eld annat än på anvisad plats
3. ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade 

platser
4. Föra motordrivet fordon eller cykel på annat än de vägar som markerats 

med svart heldragen linje på kartan, bilaga, 2. Undantag görs för eldriven 
rullstol. Cyklar får parkeras på storgården

5. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur

Föreskrifterna under A och C ovan ska inte utgöra hinder för de åtgärder som behövs 
för reservatets skötsel enligt fastställd skötselplan.

Föreskrifterna under punkten C gäller även fastighetsägare och innehavare av särskild 
rätt till fastighet när de inte utnyttjar sin rätt att bruka fastigheten.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER
Länsstyrelsen vill erinra om att utöver reservatsföreskrifterna gäller även andra 
lagar och bestämmelser för området. Av särskild betydelse för syftet är bl a:

Fornlämningar

Enligt 1 § 2 kap. Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. är fasta fornlämningar 
skyddade. Av 2 § samma kapitel framgår att det till en fast fornlämning hör ett så 
stort område på marken eller på sjöbotten som behövs för att bevara fornlämning-
en och ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. 
Detta område benämns fornlämningsområde och markingrepp är tillståndspliktiga.  

Denna lag ska tillämpas om åtgärder planeras inom skötselområde A, B, H och N
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Generellt biotopskydd i jordbruksmark

7 kap 11 § miljöbalken (1998:808) och 5 § förordningen (1998:1252) om områ-
desskydd enligt MB.

Inom ett biotopskyddsområde får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder 
som kan skada naturmiljön. 
Inom generellt skyddade biotoper kan Länsstyrelsen medge dispens för verksam-
het eller åtgärd som kan skada naturmiljön om det finns särskilda skäl.
Det är förbjudet att avverka alléer, däremot får man ta bort enstaka träd samt ta 
bort torra grenar och kvistar som utgör säkerhetsrisk för personer eller egendom. 
Enstaka träd får i nämnda fall tas ned om de ersätts med ett nytt träd. Det är inte 
tillåtet att gräva, schakta eller bearbeta marken i allén så att trädens rötter riskerar 
att skadas.

Dessa bestämmelser berör främst de alléer som finns inom skötselområde A. 

Vattenverksamhet

Enligt 11 kap 9 § Miljöbalken krävs det tillstånd eller anmälan för vattenverksam-
het om det inte är uppenbart att inga enskilda eller allmänna intressen skadas av 
verksamheten.
Med vattenverksamhet avses till exempel åtgärder som förändrar vattnets djup 
eller läge. Alla arbeten i vatten bör som grundregel anmälas till Länsstyrelsen i 
god tid innan igångsättandet.

Denna lag ska tillämpas om åtgärder planeras inom skötselområde U och G.

Dikesrensning

Rensning av diken får utföras om man följer ursprungligt läge och djup. Föränd-
ringar av dikets djup eller läge kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Dikesrensning-
ar som kan påverka fisket ska anmälas till Länsstyrelsen i god tid.

 




