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Beräkning av kostnader för etablering, skötsel och förvaltning av reservatet Södra Hällarna
Beräkningen överblickar kostnaderna de närmaste 20 åren
Område

Åtgärd

Kostnader
Engångsåtgärd

P-platser:

Tre entréer och infarter + p-platser anläggs. Södra, mellersta
(huvudparkering för naturreservatet) och norr om Kungsladugården (ny
infart) och avgränsning yta Kungsladugården - naturreservat

Bandtun

Avgränsning av naturreservatet. Önskemål som skjuts på framtiden

Stängsel

Vid entréer och övriga infarter anläggs fysiska stängsel för motorfordon,
bom anläggs vid huvudparkering för räddningstjänst. Utfört 2012

Informationsskyltar

Informationsskyltar i anslutning till 4 entréer /p-platserna (nr 4 är vid
Träffpunkt Gotland - Trafikverket)
Uppsättning av papperskorgar mm vid 3 entréer /p-platser
(Kungsladugård, mellersta och södra)
Handikapp WC, 2 platser södra och mellersta

Renhållning
WC vid p-latser
Grillplatser

Grundstädning

Anläggning av grillplatser: 3 2 övre nivå och 3 2 mellersta nivå med bord
och sittplatser
Reparera befintlig trappa, samt anlägga nya trappor samt handledare
för säkra passager mellan nivåerna.
Handikappanpassad grusväg från mellersta p-plats till utkiksplats med
grillplats, ca 250m
Från Färjeleden (hamnen) via Träffpunkt Gotland och från Söder
väg/Toftavägen, ca 250 m
Uppgradering av befintlig vägar, naturstigar genom naturreservatet
(från norra parkering till södra parkering med anslutningar till grillplatser
övra nivå), ca 1400 m.
Grundstädning av reservatet

Städning

Årlig städning + löpande sophämtning

Röjning
Bete

Röjning av sly och trädplantor - hela området. Något minskat behov
efter revidering av skötselplanen efter samrådet.
Möjliggöra område för bete, stängsel mm Ej beteskostnader

Slåtter

Trappor
Grusad gc-väg 1
Grusad gc-väg 2
Grusad gc-väg 3

400 000
350 000
1 000 000
0

Löpande
årligen

10 000

5 000

50 000

30 000

5 000

600 000
100 000
70 000

75 000

25 000

10 000

10 000

100 000
75 000

250 000
100 000
50 000

275 000

10 000

20 000
50 000
500 000
450 000

50 000

50 000

5 000

Slåtter

30 000

10 000

Uppmärkning

Uppmätning och uppmärkning av naturreservatet

50 000

Utveckling
Utveckling

Uppföljning av naturreservat, mål för biologiska värden,
inventeringsarbeten, rapporter etc.
Utredning om anpassning av skötseln till rödlistade arter

Utveckling

Revidering av skötselplanen

Projektering

Naturreservat

300 000

Kapitalkostnader

År 1

213 000

Summa

Löpande
vart 5:e
år

50 000

40 000
50 000

10 000
5 000

4 000 000
2 983 000

300 000

100 000

2013-01-09
Förtydligande av kostnadskalkyl för Södra Hällarna
I förslaget till skötselplan för naturreservatet Södra Hällarna finns en redovisning av
kostnadsuppskattningar för investeringar som landar på 4 Mkr. Beslut är fattat om en investering på 3 Mkr.
Den ursprungliga kostnadskalkylen är gjord i nära samverkan mellan konsult och tjänstemän på
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Kapitalkostnader för år ett redovisas också.
Följande justeringar av investeringsåtgärderna föreslås:
P-platser: Under 2012 har vissa åtgärder utfört varför summan för pplatsernas åtgärder minskas
Bandtun: Avgränsningen är ett önskemål för framtiden och kan göras
när/om stöd kan erhållas
Stängsel: Åtgärder för att hindra motorfordon att köra i området har
utförts med bland annat LONA –medel
Grillplatser: Minskning av antalet platser från 6 till 4 st.
Röjning: Efter samrådet har en mer varsam röjning föreslagits vilket ger
minskad kostnad
Kapitalkostnad: År 1 är kapitalkostnaden 213 000 kr
Total minskad kostnadsuppskattning

- 50 000
-1 000 000
-100 000
-30 000
-50 000
+213 000
1 017 000

En stor del av de initiala investeringarna kommer att kunna täckas dels av det bidrag Region Gotland
erhåller ifrån Naturvårdsverket för inrättande av reservatet, s.k. markåtkomstbidrag. Hur stort stödet blir
är inte klart i dagsläget, en uppskattningsvis ligger stödet mellan 0,5 – 1 Mkr. Många olika stöd för
bevarande och utveckling av biologisk mångfald och friluftsliv står också att söka. Dessa stöd kan även
framöver täcka delar av de löpande skötselkostnaderna.
Stöd som Region Gotland kan och bör söka är t.ex:
·
Stöd inom landsbygdsprogrammet, flertal olika.
·
Stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås) Upp till 70 %
·
Lokala naturvårdssatsningen (LONA)
·
Miljöersättning för betesmarker . ev. lammbete kan sökas av eventuell djurhållare.

