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Förslag till Bildande av naturreservatet 

Hejdebyhöjden, Endre och Hejdeby socknar, Gotlands 

kommun 

Beslut 
Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken beslutar länsstyrelsen att förklara det område 

som avgränsats med heldragen svart linje på bifogad karta, bilaga 1, som 

naturreservat (nedan även kallat reservat). Naturreservatet har den avgränsning 

som framgår av bifogad karta och med de gränser som slutligen utmärks i fält. 

 

Reservatets namn ska vara Hejdebyhöjden. 

 

Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, 

vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom 

reservatsområdet. 

Uppgifter om naturreservatet 

 

Namn Hejdebyhöjden 

Kommun Gotland 

Län Gotland 

Lägesbeskrivning Cirka 1,5 kilometer sydväst om Hejdeby kyrka, se 

översiktskarta 

Koordinat för mittpunkt 

(Sweref 99)  

N 6391301  E 704304 

Fastigheter 
Endre Kvie 2:1  

Hejdeby Suderbys 2:1 

Ägarförhållanden Privat  

Areal 104,1 hektar varav 

84,3 hektar produktiv skogsmark, 

19,8 hektar övriga impediment 

Nyttjanderätter m.m. Se bilaga 3 

Förvaltare Länsstyrelsen i Gotlands län 
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Översiktskarta 

 
© Lantmäteriet, Länsstyrelsen 

Syftet med naturreservatet  

Syftet med naturreservatet Hejdebyhöjden är att bevara biologisk mångfald, vårda 

och bevara värdefulla naturmiljöer, återställa eller nyskapa livsmiljöer för 

skyddsvärda arter. 

• Skogs- och alvarmosaiken med en artrik flora och fauna knutna till dessa 

miljöer ska vårdas och bevaras. 

• Strukturer som gamla träd, solbelysta träd, senvuxna träd och död ved ska 

förekomma i en omfattning som är gynnsam för områdets naturtyper samt 

typiska och rödlistade arter. 

• Det ska finnas en trädslagsblandning av både tall och gran i skogarna. 

• Geologiska strukturer som erosionsdalar, karsthällmarker och strandvallar 

bevaras. 

• Biologiskt värdefulla gräsmarker, alvarmarker, kalkbarrskogar och fuktängar 

skyddas och sköts så att typiska arter och strukturer bibehålls. 

• Reservatet ska bidra till att uppnå gynnsam bevarandestatus på 

biogeografisk nivå för naturtyperna kalkgräsmark (6210), alvar (6280), 

fuktäng (6410), agkärr (7210), rikkärr (7230), taiga (9010) och trädklädd 

betesmark (9070). 

Naturreservatet

Hejdebyhöjden 
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Syftet med naturreservatet är också att inom ramen för bevarandet av biologisk 

mångfald och naturmiljöer tillgodose behov av områden för friluftslivet. 

 

• Besökare ska kunna se, uppleva och få kunskap om områdets typiska 

livsmiljöer, arter och kulturmiljöer. 

 

Syftet ska uppnås genom:  

• Naturvårdsinriktade röjningar och huggningar, löpande vid behov. 

• Extensivt bete. 

• Anordningar och åtgärder för områdets besökare, t.ex. bänkbord och 

stängselgenomgångar. 

• Naturvårdsbränning. 

• Biologiskt värdefulla gräsmarker, alvarmarker, fuktängar och 

kalkbarrskogar sköts med extensivt bete och röjning.  

• Besökare och det rörliga friluftslivet ska med information, hänvisningar 

och tillgänglighetsåtgärder kanaliseras och uppmuntras att besöka de delar 

av reservatet där fågel- och djurliv är mindre störningskänsligt. 

• Förutsättningar för det rörliga friluftslivet stärks med hjälp av enkla 

friluftsanordningar och underhåll av dessa. 

 

Skälen för beslutet 

Hejdebyhöjden utgörs av stort sammanhängande område med hällmarkstallskog, 

kalkbarrskog och alvarmarker. Skogen har lång skoglig kontinuitet och utgörs av 

en typisk gotländsk utmarksskog med mycket höga naturvärden. Området hyser 

väl utvecklade så kallade erosionsdalar som är en ovanlig geologisk företeelse. 

Området hyser många rödlistade arter.  

 

Beslutet är en del av att uppfylla den av regeringen antagna strategin för biologisk 

mångfald och ekosystemtjänster. Denna strategi är Sveriges svar på hur vi ska 

bidra till att uppfylla den strategiska planen inom konventionen om biologisk 

mångfald, målen i EU:s strategi för biologisk mångfald samt målen i vårt 

nationella miljömålsarbete. 

 

• Området hyser stor andel skog med höga naturvärden och prioriterade 

skogstyper. 

• Området hyser flera rödlistade arter/ÅGP-arter. 

• Området är ett populärt rekreationsområde med ett nätverk av stigar och 

leder. 
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Tabell 1. Prioriterade bevarandevärden 

Naturtyper Alvar (6280), agkärr (7210), barrdominerat skogsbete med 

inslag av ädellöv (trädklädd betesmark, 9070), gammal 

barrskog och barrsumpskog med inslag av ädellöv (taiga, 

9010) 

Strukturer och 

funktioner 

Gynnsam hydrologi, viss tuvighet i rikkärren, naturliga 

bäckfåror, solbelysta hagmarksträd, senvuxna ädellövträd, 

gamla tallar och granar samt stående och liggande död ved 

Arter • Övriga insekter samt kärlväxter knutna till våtmarkerna 

och de öppna gräsmarkerna, t.ex., svartfläckig 

blåvinge, ängsvädd, ängsnycklar, majviva 

• Arter knutna till luckig barrskog, t.ex. reliktbock och 

tallpraktspindling 

• Svampar, mossor och lavar knutna till gammal, sluten 

barrskog med stort inslag av gran och död ved, t.ex. 

bullspindling och kattfotslav 

Friluftsliv Vandringsled 
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Föreskrifter 

För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet beslutar länsstyrelsen med 

stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § förordningen (1998:1252) om 

områdesskydd enligt miljöbalken m.m. att nedan angivna föreskrifter ska gälla för 

naturreservatet. 

 

A Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att 

använda mark- och vattenområden  

Utöver vad som i övrigt gäller är det förbjudet att inom reservatet: 

1. uppföra eller utföra byggnad eller anläggning,  

2. anlägga väg,  

3. dra fram mark- eller luftledning, 

4. gräva, schakta, fylla ut, spränga, borra eller på annat motsvarande sätt 

påverka mark eller block,  

5. anordna upplag,  

6. dika, dikesrensa, dämma eller utföra annan åtgärd som påverkar områdets 

hydrologi. 

7. avverka, upparbeta eller bortföra levande eller dött träd eller buske eller 

utföra annan skogsbruksåtgärd,  

8. tillföra växtnäringsämne eller använda kemiskt eller biologiskt 

bekämpningsmedel, 

9. införa för området främmande växt- eller djurart. 

 

Föreskrifterna ovan (A) ska inte utgöra hinder för:  

a) förvaltaren, eller den som förvaltaren utser, att utföra de åtgärder som 

framgår av föreskrifterna enligt 7 kap 6 § miljöbalken nedan, 

b) normalt underhåll av befintliga vägar, traktorvägar och luftledning. 

 

B Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om vad ägare och innehavare av 

särskild rätt till fastighet förpliktas att tåla  

1. röjning och uppmärkning av reservatsgränsen, 

2. uppsättning och underhåll av skyltar med information om reservatet, 

3. betesdrift eller annan hävd (inklusive uppförande och underhåll av stängsel, 

grindar och stängselgenomgångar) inom området, 

4. natur- och kulturvårdsinriktad röjning, plockhuggning och luckhuggning i 

varierande omfattning utifrån markens kulturprägel, 

5. användning av nödvändiga beprövade metoder i syfte att bekämpa invasiva 

arter, 

6. användning av nödvändiga beprövade skötselmetoder i syfte att bevara 

naturvärden och kompensera för förlust av naturvärden som hotas av 

invasiva arter, 

7. naturvårdsbränning i barrskogen i den östra delen av reservatet, 

8. leder och stigar, befintliga eller nya, anläggs, underhålls och utvecklas, 
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9. eventuella spänger och bänkbord anläggs i anslutning till leder vid behov, 

10. undersökning och dokumentation av mark, vegetation samt växt- och djurliv i 

uppföljningssyfte. 

 

C Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas och 

om ordningen i övrigt i naturreservatet 

 

Utöver vad som i övrigt gäller är det förbjudet att inom reservatet: 

1. framföra motordrivet fordon annat än till angivna parkeringsplatser,  

2. göra upp eld. Fältkök eller medhavd grill får dock användas, 

 

Det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd: 

3. använda området för försvarsövningar, organiserade tävlingar, organiserad 

lägerverksamhet eller liknande med sällskap fler än 50 personer. 

Fastställelse av skötselplan 

Länsstyrelsen fastställer i enlighet med 3 § förordningen (1998:1252) om 

områdesskydd enligt miljöbalken m.m. bifogad skötselplan, bilaga 2, för 

naturreservatets långsiktiga vård. 

Beskrivning av ärendet 

Ärendets beredning 

Områdets höga naturvärden har uppmärksammats vid återkommande inventeringar i 

området under åren 2000, 2011 och 2017. Området inventerades vid dessa tillfällen 

på svampar och lavar. Dessa inventeringar visade att området hyser skogsområden 

med lång skoglig kontinuitet. Under tidsperioden oktober 2018 till februari 2019 

ersattes markägarna i reservatet för den inskränkning reservatet innebär i pågående 

markanvändning enligt ersättningsreglerna i 31 kap miljöbalken. Ersättningen 

skedde genom överenskommelse om intrångsersättning mellan länsstyrelsen och 

markägarna. 

Motivering till beslutet 

Motiv till skyddsformen naturreservat 

Länsstyrelsen har bedömt att det är ett angeläget allmänt intresse att 

naturreservatet Hejdebyhöjden, med dess arter och livsmiljöer, bevaras och 

främjas långsiktigt. Hejdebyhöjden utgörs av stort sammanhängande område med 

hällmarkstallskog, kalkbarrskog och alvarmarker med mycket höga naturvärden. 

Se vidare under rubriken ”Skälen för beslut”. För att uppnå detta krävs skötsel i 

olika utsträckning i reservatets naturmiljöer. Skogsbruk skulle påverka områdets 

naturvärden starkt negativt. För att kunna ge berörda markägare full ekonomisk 

ersättning för intrång i skogsbruket och för att garantera området det skydd och 
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den skötsel som behövs för att bevara naturvärdena långsiktigt är det motiverat att 

skydda området som naturreservat. 

Motivering av föreskrifterna 

A-föreskrifter 

Föreskrift 1-7 syftar till att förhindra fysisk skada på framför allt mark och berg, 

skog och vegetation samt hydrologi. Åtgärderna som förbjuds bedöms kunna 

orsaka så stor skada på och förändring av naturmiljön att den biologiska 

mångfalden påverkas negativt. 

 

Föreskrift 8 syftar till att förhindra att den naturliga och artrika flora och fauna 

som finns i området påverkas negativt av den skadliga inverkan som 

bekämpningsmedel och växtnäringsämnen har. 

 

Föreskrift 9 syftar till att förhindra att den naturliga och artrika flora och fauna 

som finns i området, med dess lokala genetiska material, slås ut eller förändras 

negativt på grund av införsel av arter utifrån. 

 

B-föreskrifter 

Föreskrift 1-2 och 8-9 syftar till att bibehålla och öka reservatets tillgänglighet och 

uppnå reservatets syfte kopplat till friluftslivet. Föreskrift 1 är också nödvändig 

för att befästa reservatets juridiska status. 

 

Föreskrift 3-9 syftar till att möjliggöra naturvårdande skötsel av reservatet. 

Skötselåtgärderna är de som med dagens kunskap bedöms mest lämpliga för att 

gynna områdets ingående naturmiljöer och arter samt bibehålla och utveckla den 

biologiska mångfalden. Skötselåtgärderna bedöms även stärka tillgängligheten 

och reservatets värde för friluftslivet. 

 

Föreskrift 5 och 6 syftar till att möjliggöra bekämpning av invasiva arter, men 

också att kompensera för den förlust av biologisk mångfald som invasiva arter 

orsakar. Invasiva arter är ett stort och växande hot mot biologisk mångfald då de 

kan konkurrera ut inhemska arter, förändra näringskedjor eller helt förändra 

naturmiljöer. I Hejdebyhöjden finns idag en ganska omfattande förekomst av 

liguster och även berberis. På grund av de invasiva arternas stora och ökande 

utbredning i Sverige och i världen är det sannolikt att de kommer att öka i 

framtiden. Då är det viktigt att det finns föreskrifter som tillåter bekämpning. 

 

Föreskrift 10 syftar till att kunna följa upp reservatets naturmiljöer och arter för att 

kunna anpassa skötsel och skötselplan i framtiden om naturmiljöerna och arterna 

visar på negativa trender. Uppföljningen är även viktig för att kunna följa 

utvecklingen av biologisk mångfald och naturmiljöer på regional, nationell och 

internationell nivå. 
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C-föreskrifter 

Föreskrift 1 syftar till att minska störningen på friluftslivet och på naturmiljön.  

 

Föreskrift 2 syftar till att minska risken för vådeld i området. 

 

Föreskrift 3 syftar till att undvika konflikt mellan olika friluftslivsintressen, men 

även att motverka störning på djurlivet. Den syftar därför på verksamheter som 

skulle kunna ha en störande effekt på friluftslivet och djurlivet i området. 

Miljökvalitetsmål 

Beslutet ger ett långsiktigt skydd till våtmarker, vattendrag och skogar med höga 

naturvärden samt till en rik biologisk mångfald med många sällsynta arter. 

Beslutet bidrar därmed till att uppfylla miljökvalitetsmålen Myllrande våtmarker, 

Levande sjöar och vattendrag, Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv. Då 

merparten av områdets naturmiljöer är hävdgynnade och föreslås en hävdbetingad 

skötsel, bidrar beslutet även till att uppfylla miljökvalitetsmålet Ett rikt 

odlingslandskap.  

 

Våtmarker och stabila skogsekosystem fungerar buffrande i sin förmåga att hålla 

vatten och näringsämnen. Reservatets vattenhållande förmåga bidrar till 

miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet. 

 

Beslutet bidrar även indirekt till att uppfylla andra miljökvalitetsmål. Våtmarker 

och gamla barrskogar lagrar in stora mängder kol i både marken och träden och 

sänker därigenom koldioxidhalten i atmosfären. Detta motverkar växthuseffekten. 

Bevarandet av dessa naturmiljöer bidrar därmed till att uppfylla miljömålet 

Begränsad klimatpåverkan. 

Ekosystemtjänster 

Hejdebyhöjden hyser en variation av friska och motståndskraftiga ekosystem. 

Naturmiljön bidrar till att bevara biologisk mångfald och artrikedom långsiktigt i 

Sverige och i världen. En stor mångfald av växter och djur försäkrar oss tillgång till 

alla nyttor arterna bidrar med i ekosystemen och som vi är beroende av, såsom 

pollinering, nedbrytning och näringsåterförsel, jordbearbetning, predation av 

skadedjur på grödor och plantor och tillväxt av skogen genom mykorrhizasvampar.  

 

Reservatet får en lokal negativ påverkan på virkesproduktionen, då skogsbruk är 

förbjudet.  

 

Reservatet hyser naturbetesmarker och ytterligare naturbetesmarker ska restaureras. 

Dessa marker bidrar positivt till den lokala köttproduktionen på Gotland.  

Intresseprövning enligt 7 kap 25§ miljöbalken 

Bildande av naturreservat är en fråga som är angelägen för det allmänna, och som 

syftar till att uppfylla nationella och internationella mål om biologisk mångfald 
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och ekosystem. Länsstyrelsen bedömer att inskränkningarna i enskilds rätt att 

använda mark och vatten inte går längre än vad som krävs för att syftet med 

skyddet ska tillgodoses (7 kap. 25 § miljöbalken). I denna bedömning ingår valet 

av område, avgränsningen av området och reservatsföreskrifterna. 

 

Valet av område är motiverat utifrån områdets höga natur- och friluftsvärden, se 

rubriken ”Skälen för beslut”.  

 

I avgränsningen av reservatet har endast mark inkluderats som behövs för att 

uppnå syftet med skyddet. Skogsområdet norr om nu aktuellt område hyser också 

mycket höga naturvärden. Här har Länsstyrelsen dock inte lyckats nå en 

överenskommelse med markägarna.  

 

Reservatets A- och B-föreskrifter är inte mer inskränkande än vad som krävs för 

att uppnå syftet med skyddet, se rubriken ”Motivering av föreskrifterna”.  

Andra sakförhållanden 

Länsstyrelsen bedömer att beslutet är förenligt med en från allmän synpunkt 

lämplig användning av mark- och vattenresurser.  

 

Länsstyrelsen bedömer att beslutet är förenligt med hushållningsbestämmelserna i 

3 och 4 kap. miljöbalken. Vidare bedömer länsstyrelsen att beslutet 

överensstämmer med Bygg Gotland – översiktsplan för Gotlands kommun 2010–

2025. Det aktuella området har inte planerats närmare i dessa översiktliga planer.  

Bestämmelser som beslutet grundas på 

Bildande av naturreservat 

Enligt 7 kap. 4 § miljöbalken får ett mark- eller vattenområde förklaras som 

naturreservat av länsstyrelsen i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och 

bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. 

Föreskrifter och skälen för beslut 

Enligt 7 kap. 5 § miljöbalken ska skälen för beslutet anges, i beslutet om att bilda 

naturreservat.  

 

Enligt samma paragraf ska det i beslutet också anges de inskränkningar i rätten att 

använda mark- och vattenområden som behövs för att uppnå syftet med reservatet, 

såsom förbud mot bebyggelse, uppförande av stängsel, upplag, schaktning, täkt, 

uppodling, dikning, plantering, avverkning, jakt, fiske och användning av 

bekämpningsmedel. En inskränkning får innebära att tillträde till området förbjuds 

under hela eller delar av året. 
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Enligt 7 kap. 6 § miljöbalken får länsstyrelsen, om det behövs för att tillgodose 

syftet med naturreservatet, förplikta ägare och innehavare av särskild rätt till 

fastighet att tåla sådana intrång som att det inom området  

1. anläggs vägar, parkeringsplatser, vandringsleder, raststugor, tältplatser, 

badplatser, sanitära inrättningar eller liknande anordningar,  

2. bereds tillträde till mark för allmänheten där allmänheten annars inte har 

rätt att vistas, 

3. utförs gallring, röjning, slåtter, plantering, betesdrift, avspärrning eller 

liknande åtgärder, eller 

4. genomförs undersökningar av djur- och växtarter samt av mark- och 

vattenförhållanden. 

 
Enligt 7 kap. 30 § miljöbalken får föreskrifter meddelas om rätten att färdas och vistas 

inom ett område som skyddas, och om ordningen i övrigt inom området, om det 

behövs för att tillgodose syftet med skyddet. Vidare anges att föreskrifterna ska gälla 

omedelbart, även om de överklagas. Enligt 22 § förordningen (1998:1252) om 

områdesskydd får länsstyrelsen meddela föreskrifter enligt 7 kap. 30 § 

miljöbalken. 

Upphävande av naturreservat 

Enligt 7 kap. 7 § miljöbalken får länsstyrelsen helt eller delvis upphäva beslut som 

den har meddelat enligt 7 kap. 4–6 §§ miljöbalken, om det finns synnerliga skäl. 

Skötselplan 

Enligt 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd skall länsstyrelsen 

fastställa en skötselplan för naturreservatets långsiktiga vård. En skötselplan skall 

ingå i varje beslut om bildande av ett naturreservat. 

Förvaltare av naturreservatet 

Enligt 21 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd är länsstyrelsen 

förvaltare av naturreservatet om förvaltningen inte överlåts. 

Intresseprövning 

Varje medborgares egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin 

egendom till det allmänna eller tåla att det allmänna inskränker användningen av 

mark eller byggnad, utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna 

intressen (2 kap. 15 § 1 st. regeringsformen). Hänsyn tas till enskilda intressen vid 

prövning av frågor om skydd av områden. En inskränkning i enskilds rätt att 

använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse får därför inte gå 

längre än som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses. (7 kap 25 § 

miljöbalken). Det innebär att nyttan med den vidtagna åtgärden måste stå i 

proportion till det utförda och att mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det 

enskilda fallet inte får användas. Utgångspunkten för naturreservat är att ingrepp 

som motiveras av hänsyn till naturvårds- och miljöintressen betraktas som 

angelägna allmänna intressen (Prop.1997/98:45, del 2, s. 97). Likaså anges i 
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förarbetena att inskränkningen i den enskildes rätt kan gå långt i syfte att skydda 

miljö och natur. 

Beskrivning av naturreservatet 
Hejdebyhöjden utgörs av ett större höglänt utmarksområde bestående av skog och 

alvarmarker. Öppna hedmarker upptar en knapp tredjedel av området. I den 

sydvästra delen av området finns en markant kulle med markanta strandvallar som 

består av hårt svallad kalkfattig morän på krönen och kalkhaltig humusblandad 

sand i dalarna. Den västra delen av området ligger på en höjd av omkring 70 

meter. En markant kulle har ett krön som ligger på 80 meters höjd. Den östra 

delen av upptas av unika så kallade erosionsdalar. Dessa har bildats genom att 

klintar svallats av vågor från öster och dalformiga bildningar har eroderats in i 

klinten. Denna företeelse finns i övrigt på Gotland endast också längs den östra 

delen av Hejnum hällar.  

Upplysning 
Föreskrifterna under C ovan, enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas, 

vistas och om ordningen i övrigt inom naturreservatet, gäller omedelbart även om 

beslutet överklagas. 

 

I naturreservatet Hejdebyhöjden finns inga föreskrifter för allmänheten (så kallade 

ordningsföreskrifter) om rätten att färdas och vistas inom området och om 

ordningen i övrigt inom området. I reservatet gäller allemansrätten. Länsstyrelsen 

bedömer att det är tillräckligt och att ytterligare inskränkningar genom 

ordningsföreskrifter inte är nödvändigt. 

 

Detta beslut ska kungöras i länets författningssamling och i ortstidningar. 

 

Länsstyrelsen ska enligt 2 kap. 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13) utöva 

operativ tillsyn över att naturreservatets föreskrifter följs. Enligt 29 kap. 2 och 2a 

§§ miljöbalken gäller bl.a. att brott mot föreskrift som meddelats med stöd av 7 

kap. miljöbalken kan medföra straffansvar. Har någon vidtagit åtgärd i strid mot 

meddelad föreskrift, kan länsstyrelsen enligt 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken vid 

vite förelägga om rättelse. 

 

Enligt 4 § skogsvårdslagen (1979:429) ska bestämmelser i denna lag eller med 

stöd av lagen meddelade föreskrifter inte tillämpas i den mån vad där sägs strider 

mot föreskrifter för naturreservatet. Det innebär t.ex. att eventuella vindfällen och 

stormskadad skog lämnas orörda. 

 

 

Utöver föreskrifterna för naturreservatet gäller också generella bestämmelser till 

skydd för naturmiljön, t.ex. 
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 körning i terräng med motordrivet fordon enligt terrängkörningslagen 

(1975:1313), 

 fridlysning av alla vilda fåglar och däggdjur samt deras ägg, ungar och bon 

enligt jaktlagen (1987:259). Vissa andra växt- och djurarter är fridlysta enligt 

8 kap. miljöbalken och artskyddsförordningen (2007:845). 

Bilagor 
1. Karta till beslutet 

2. Skötselplan 

3. Nyttjanderätter 
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