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 Länsstyrelsen i Gotlands län beslut om 

utvidgning av naturreservatet Bräntings, 

Rute socken, Region Gotland samt nya 

föreskrifter för reservatet  

 

Utkom från trycket 

den 7 september 2016 

 

 

 

    
Länsstyrelsen i Gotlands län har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken beslutat 
att utvidga det befintliga naturreservatet på fastigheten Rute Bräntings 1:3 
(blivande Rute Bräntings 1:20). Reservatet ligger ca 2,5 km öster om Rute 
kyrka. Områdets avgränsning framgår av bifogad karta.  
 
För reservatet meddelar Länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter med 
stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken vad allmänheten har att iaktta inom reserva-
tet.  
 
Utöver vad som i övrigt gäller är det förbjudet att 

1. föra motordrivet fordon annat än på anvisad parkeringsplats, 
2. ställa upp husvagn eller husbil,  
3. göra upp eld, Medhavt fältkök får dock användas, 
4. plocka bär, växter eller svampar annat än för eget behov, 
5. medföra okopplad hund,  

 

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd 

6. använda området för organiserade tävlingar, övningar, lägerverksamhet eller 
liknande, 

7. samla in djur, växt, svamp eller lav för vetenskapliga eller andra studier, eller på 
andra sätt skada eller störa växt- och djurlivet i dessa syften. 

 
Föreskrifterna ovan ska inte utgöra hinder för: 
a) bär- marksvamp- och blomplockning för husbehov, dock får inte fridlysta eller 
rödlistade kärlväxter plockas. 
b) att mindre exkursioner i kunskapsspridande syfte genomförs, med samma be-
gränsningar som punkten ovan, 

Beslutat den 13 april 2016 

(dnr 511-3071-15).  



2 

c) djurhållare att använda okopplad hund för att samla in betesdjur. 
 
Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbal-
ken för markägare och annan sakägare ifråga om rätten att förfoga över fas-
tighet och att tåla visst intrång. Beslutet med tillhörande bilagor förvaras på 
Länsstyrelsen. Beslutet har vunnit laga kraft. 
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