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 Länsstyrelsen i Gotlands län beslut om 
bildande av naturreservatet Slite skär-
gård, Othem, Hellvi, Rute och Lärbro 
socknar samt föreskrifter för reservatet  
 

Utkom från trycket 
den 2 februari  2017 

 
 

 
    
Länsstyrelsen i Gotlands län har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken beslutat 
att inrätta naturreservat på fastigheterna: Hellvi: Besökarehagen 1:1, Fjau-
gen 1:2, 1:4 och 1:5, Hojskär 1:1, Klasen 1:1, Liffride 2:2, Malms 1:4, Skenal-
den 1:1, Sudergårde 1:84, Ytterholmen 1:1; Lärbro: Lilla Hammars 1:5, Stora 
Hammars 1:10 delskifte 3, Stora Hammars 1:11, Stora Hammars 1:39; Ot-
hem: Asunden 1:1, Grunnet 1:1, Majgu 1:1; Rute: Furilden 1:1, Lörgeholm 
och Grautar 1:1, 1:2 och 1:4 samt outredda fastigheter som endast berör vat-
ten: Lärbro: Outredd 6, 13 och 26; Hellvi: Outredd 4, 8, 9 och 11. Reserva-
tet utgör havsmiljön och flertalet öar mellan samhället Slite och ön Furilden 
på Gotlands östra sida. 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 reservatet. 
Föreskrifterna gäller omedelbart, även om de överklagas. 
 
Utöver vad som i övrigt gäller är det förbjudet att inom reservatet 
  

1. under tidsperioden 15 mars till 30 juni beträda Reveln (Rävlen), 
2. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, 

block, raukar, jord, sten, eller bottensediment, 
3. förflytta eller bortföra block, sten eller fossil, exempelvis genom att bygga 

höga stentorn, 
4. klättra i eller skada boträd eller bobuske, uppehålla sig nära fågelbo, samla 

in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa fågel- och djurlivet, 

5. avsiktligt skada levande eller dött träd eller buske,  
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6. under längre tid än tre dygn i följd ligga med båt invid brygga, kaj eller an-
nan plats,  

7. framföra vattenskoter, jetski eller motsvarande farkost med undantag för 
passage genom reservatet på kortast möjliga sträcka till och från hamn, 

8. göra upp eld eller använda grill annat än på grillplatser iordningställda av 
förvaltaren, eller platser där växtlighet eller berggrund inte kan skadas, 
t.ex. i strandgrus nära vattnet. 

9. medföra hund som inte är kopplad eller annat lösgående sällskapsdjur un-
der perioden 1 mars-31 oktober. 

 

Det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd 

10. använda landområden för organiserade tävlingar, träningar, lägerverksamhet 
eller liknande som omfattar sällskap större än 20 personer,  

11. använda vattenområden för organiserade tävlingar, träningar, 
lägerverksamhet eller liknande som omfattar sällskap större än 50 personer. 
 

 
Föreskrifterna ovan ska inte utgöra hinder för 
 

a) förvaltaren, eller den som förvaltaren utser, att utföra de åtgärder som fram-
går av föreskrifterna enligt 7 kap 6 § miljöbalken ovan, 

b) normalt underhåll av vägar, kablar eller rörledningar, 
c) nödvändiga service- och underhållsåtgärder eller uppgradering och mo-

dernisering av Sjöfartsverkets utpekade farleder, sjömärken eller fyrar i 
området, 

d) normalt underhåll av befintliga hamnanläggningar i området, 
e) uppförande av sex så kallade eremitkojor enligt nu gällande tillfälligt bygg-

lov till och med 2017-09-26, (ärende nr BN 2011/1472, protokoll 2012-09-
26 Region Gotland, se bilaga 2), 

f) fastighetsägaren till Rute Furilden 1:1 att, på den egna fastigheten, insamla 
bär, matsvamp, örter, och enkvistar som råvara i lokala produkter, dock får 
ej fridlysta eller rödlistade kärlväxter plockas, 

g) att för fastigheterna Rute Furilden 1:32, 1:34, 1:38 och 1:39 nödvändiga el-, 
vatten- och fiberledningar dras fram/anläggs inom reservatet efter samråd 
med länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken, 

h) att för fastigheterna Rute Furilden 1:32, 1:34, 1:38 och 1:39 nödvändiga 
avloppsanläggningar och avloppsvattenledningar anläggs efter prövning av 
tillsynsmyndigheten, 

i) rättighetsinnehavare att bedriva jakt, 
j) fritidsfiske. 

 
 
 
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 kungjordes den 30 november 2016. 
  
 
 
CECILIA SCHELIN SEIDEGÅRD 
 
                      My Mattsdotter Björk 



3 

 
© Lantmäteriet, Sjöfartsverket, Länsstyrelsen i Gotlands län 


