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 Länsstyrelsen i Gotlands län beslut om 

bildande av naturreservatet Lindeberget, 

Linde socken, Gotlands kommun, samt fö-

reskrifter för reservatet  

 

Utkom från trycket 

den 15 februari 2019 

 
 

Länsstyrelsen i Gotlands län har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken beslutat 
att inrätta naturreservat på fastigheterna Linde Kälder 1:1 och Linde Odvalds 
2:1. Reservatet ligger 100 meter nordväst om Linde kyrka. Områdets avgräns-
ning framgår av bifogad karta.  
 
För reservatet meddelar länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter med stöd av 7 
kap. 30 § miljöbalken om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet. Före-
skrifterna gäller omedelbart, även om de överklagas. 
 
C-föreskrifter 
Utöver vad som i övrigt gäller är det förbjudet att inom reservatet: 
 

1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada eller 
bortföra berg, jord eller sten, 
2. framföra motordrivet fordon utanför väg markerad med röd heldragen 
linje på bifogad karta,  

 3. avsiktligt skada levande eller dött träd eller buske, 
 4. skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar, 
 5. göra upp öppen eld annat än vid iordningsställda grillplatser. 
 
Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd: 

6. använda området för organiserade tävlingar, övningar, lägerverksamhet 
eller liknande med mer än 50 deltagare, 
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 ej fridlysta 
eller rödlistade kärlväxter plockas, 
b) mindre exkursioner i kunskapsspridande syfte, dock får ej fridlysta eller 
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rödlistade kärlväxter plockas, 
c) innehavare av särskild rätt till jakt att jaga rådjur, vildsvin/korsningsgris 
eller hare eller att transportera ut fällt vildsvin/ korsningsgris med terräng-
skoter, t.ex. s.k. fyrhjuling. Vid körning i terräng ska särskild försiktighet 
iakttas för att undvika skador på mark och vegetation, 
d) traditionell eldning på klinten i samband med valborgsfirande. 

 
Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken 
för markägare och annan sakägare ifråga om rätten att förfoga över fastighet 
och att tåla visst intrång. Beslutet med tillhörande bilagor förvaras på Läns-
styrelsen. Beslutet kungjordes den 14 februari 2019. 
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