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Luleå kommuns beslut om bildande av naturreservatet Brändöskär, 
Luleå kommun, samt föreskrifter för reservatet; 
 
beslutade den 20 juni 2005. 
(kf § 113/05) 
 
Luleå kommun beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att avsätta fastigheterna 
Haraskär 1:1 och Brändöskäret 1:1 som naturreservat. Reservatet består av den udde som 
utgör den sydligaste utlöparen av ön Uddskäret i Luleå yttre skärgård, beläget ca 30 km 
öster om Luleå centrum. 
 
För naturreservatet meddelar Luleå kommun följande ordningsföreskrifter med stöd av 7 
kap. 30 § miljöbalken om vad allmänheten har att iaktta inom området. 
 
Utöver vad som annars gäller är det för allmänheten förbjudet att 
 
1. Skada vegetation genom att bryta kvistar eller på annat sätt skada, ta bort eller 

flytta träd, buskar och ris, inklusive döda stående eller liggande träd och delar 
därav, eller i övrigt genom att t.ex. gräva upp kärlväxter, plocka eller ta bort 
mossor, lavar eller svampar. 

2. Skada eller störa djurlivet, t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet 
uppehålla sig i närheten av fågelbo, lya eller gryt samt att fånga eller döda 
däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur. 

3. Fånga och insamla ryggradslösa djur. 
4. Under perioden 1 maj till 31 juli landstiga eller mer än tillfälligt uppehålla sig 

på vattnet närmare än 200 meter från ön Hällgrundet. 
5. Förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att t.ex. borra, hacka, spränga, 

rista, gräva eller måla. 
6. Framföra motordrivet fordon, inklusive snöskoter och vattenskoter. Förbudet 

för snöskoter gäller reservatets landområde. 
7. Elda, annat än i av naturvårdsförvaltaren iordningställda eldstäder. 
8. Medföra ej kopplad hund, katt eller annat sällskapsdjur under tiden 1 maj – 31 

juli. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Undantag från ovanstående föreskrifter 
 
1. Bär- och matsvampplockning är tillåtet i området. 
2. Fiske och jakt i enlighet med gällande lagstiftning är tillåtet i området. 
3. Motorfordon får köras i enlighet med de undantag som anges i 1 § 

terrängkörningsförordningen (2003:792) och snöskoter får dessutom köras på 
markerade leder som anlagts eller godkänts av naturvårdsförvaltaren och är 
markerade enligt svensk standard. 

4. Fasta eldstäder i omedelbar anslutning till hus får användas. 
5. Det är tillåtet att med båt passera ön Hällgrundet inom 200 meter under 

förutsättning att det sker på ett sådant sätt att störningar på fågellivet 
minimeras. 

 
Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken 
ifråga om rätten att förfoga över mark- och vattenområde samt tåla visst intrång. 
 
Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Luleå kommun. 
 
Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter det att denna författning kommit ut 
från trycket i Norrbottens läns författningssamling 
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