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 Länsstyrelsen i Gotlands län beslut om 

nya ordningsföreskrifter för naturreser-

vatet Stora Karlsö, Eksta socken, Got-

lands kommun 

 

Utkom från trycket 

den 17 september 2018 

 
 

Länsstyrelsen i Gotlands län meddelar med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken 
följande ordningsföreskrifter om vad allmänheten har att iaktta inom naturre-
servatet Stora Karlsö. Endast föreskrift nr 10 är ny, men ordningen har ändrats 
för de efterföljande. Föreskrifterna gäller omedelbart, även om de överklagas. 
 
Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att: 
 

1. under tiden 15/3–15/8 beträda eller vistas inom de delar av reservatet som 
avgränsas på bifogad karta,  

2. under tiden 15/3–31/8 stiga iland på ön utan tillstånd av länsstyrelsen eller 
av länsstyrelsen förordnad tillsynsman för reservatet. 
Under tiden 1/9–14/3 äger allmänheten rätt att vistas på ön efter 
skriftlig anmälan. Besökare skall göra sådan anmälan omedelbart efter 
ilandstigning vid bryggan i Norderhamn, 

3. landstiga på annan plats än Norderhamn utan tillstånd av länsstyrelsen el-
ler av länsstyrelsen förordnad tillsynsman för reservatet, 

4. under tiden 15/3–31/8 förtöja eller ankra fartyg i Norderhamn (områdets 
utbredning framgår av karta) utan tillstånd av länsstyrelsen eller av 
länsstyrelsen förordnad tillsynsman för reservatet, 

5. brädsegla, åka vattenskidor eller framföra vattenskoter, 
6.  föra motordrivet fordon, 
7.  landa med luftfarkost, 
8.  under tiden 15/3–15/8 fiska med annat än handredskap eller att fiska från 

 stranden, 
9.  föra iland hund, katt eller annat sällskapsdjur, 
10.  föra iland almved,  
11.  plocka eller gräva upp växter eller svampar, 
12.  insamla insekter, spindlar, snäckor eller sniglar, 
13.  fånga eller döda grod- eller kräldjur, 
14.  fånga fåglar för ringmärkning utan länsstyrelsens tillstånd, 
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15. insamla fossil eller förflytta eller bortföra block eller sten, gräva, hacka, 
mejsla, rista, borra eller på annat sätt skada mark, fast berg, block eller 
sten, 

16.  sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning, 
17.  göra upp öppen eld, 
18.  tälta, 
19.  använda radio, bandspelare eller musikinstrument på ett störande sätt 

 utomhus, 
20.  bedriva turisttrafik till ön 

 
 
Beslutet med tillhörande bilagor förvaras på Länsstyrelsen. Beslutet kungjor-
des den 20 september 2018. 
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