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 Enligt sändlista 
 

Förslag till beslut om  

Bildande av naturreservatet Slite skärgård, Othem, Hellvi 
Rute, Lärbro och Boge socknar, Gotlands kommun 
 
BESLUT 
Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) beslutar länsstyrelsen att förklara 
det område som avgränsats med heldragen svart linje på bifogad karta, bilaga 1a-
1c, som naturreservat.  
 
Reservatets namn ska vara Slite skärgård. 
 
Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, 
vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom reservatsområ-
det. 

 
Länsstyrelsen beslutar samtidigt att nedanstående beslut upphör att gälla: 

− tidigare beslut och föreskrifter i länsstyrelsens beslut om Asundens natur-
reservat från den 24 mars 1986 (Beteckning 11.1211-909-85) 

− tidigare beslut och föreskrifter i länsstyrelsens beslut om Ytterholmens na-
turreservat från den 24 mars 1986 (Beteckning 11.1211-908-85) 

− tidigare beslut och föreskrifter i länsstyrelsens beslut inom berörd del av 
Gotlandskustens naturreservat från den 26 april 1993 (Beteckning 231-
1591-93) 

− tidigare beslut om djur- och växtskyddsområdet Reveln från 1966-12-01. 
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UPPGIFTER OM NATURRESERVATET 
Namn Slite skärgård 

Kommun Gotland 

Län Gotland 

Socknar Othem, Hellvi, Rute, Lärbro och Boge (endast vat-
ten) socknar. 

Natura 2000-område Asunden, beteckning SE0340154 (del av naturreser-
vatet, 94 ha). 

Lägesbeskrivning Från Slite samhälle österut till områdets centrala 
delar är det cirka sju km. (se bilaga 1 och 2). 

Fastigheter Othem Asunden 1:1  

Othem Grunnet 1:1  

Othem Majgu 1:1  

Hellvi Besökarehagen 1:1  
Hellvi Ytterholmen 1:1  
Hellvi Hojskär 1:1  

Hellvi Skenalden 1:1  
Lärbro Lilla Hammars 1:5 

Hellvi Liffride 2:2  
Rute Lörgeholm och Grautar 1:1>1 och 1:1>2  

Rute Lörgeholm och Grautar 1:4  

Hellvi Klasen 1:1  

Hellvi Fjaugen 1:5  

Hellvi Fjaugen 1:4  

Hellvi Fjaugen 1:2  
Rute Lörgeholm och Grautar 1:2   
Hellvi Sudergårde 1:84   
Lärbro Stora Hammars 1:10 >3  
Lärbro Stora Hammars 1:11  
Rute Furilden 1:1  

Lärbro Stora Hammars 1:39  
Hellvi Malms 1:4  
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Outredda fastigheter som enbart berör vatten:    
Lärbro Outredd 6 
Lärbro Outredd 13 
Lärbro Outredd 26 
Hellvi Outredd 4 
Hellvi Outredd 8 
Hellvi Outredd 9 
Hellvi Outredd 11                

Areal 
 
 
 
 

Området är cirka 6323 hektar totalt, varav cirka 364 
hektar är landareal och cirka 5959 hektar är vatten-
areal. Av dessa är cirka 8 hektar produktiv skogs-
mark. 
 

Förvaltare Länsstyrelsen i Gotlands län 

 
ÖVERSIKTSKARTA  
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SYFTET MED RESERVATET 
 
Syftet med bildandet av naturreservatet Slite skärgård är att skydda och bevara ett 
unikt gotländskt skärgårdsområde med höga naturvärden både i vatten och på 
land, samt att bevara och utveckla ett område av stort värde för det rörliga frilufts-
livet.  
 

• Värdefulla miljöer för marinbiologisk mångfald och marina ekosystem-
tjänster såsom ålgräsängar, blåstångbälten och blåmusselområden skyddas 
från negativ fysisk påverkan. 

• Goda häckningsbiotoper säkerställs för områdets individ- och artrika häck-
fågelfauna av sjö- och strandängsfåglar, måsfåglar och tärnor. 

• En gynnsam bevarandestatus upprätthålls för de arter och naturtyper som 
har angivits för Natura 2000-området Asunden, enligt art- och habitatdi-
rektivet samt för arter som omfattas av fågeldirektivet. 

• Biologiskt värdefulla gräsmarker, alvarmarker, kalkbarrskogar och fuktängar 
skyddas och sköts så att typiska arter och strukturer bibehålls. 

• Bevara och utveckla ett värdefullt område för friluftsliv som grundar sig på 
allemansrätten. Besökare ska kunna se och uppleva områdets typiska livsmil-
jöer och arter. 

 
 
Syftet ska uppnås genom att: 
 
 minimera exploatering och annan negativ mänsklig påverkan på områdets 

vattenmiljö, havsbottnar och undervattensvegetation, 

 vegetationen på öar av vikt för häckfågelfaunan sköts så att såväl vadar-
fåglar (gäller Klasen och Asunden) som and- och måsfågel har tillgång till 
goda häckningsbiotoper (gäller bland annat Storgraut och Grunnet). Sköt-
seln ska ta i beaktande att vegetationsförändringar kan komma att ske till 
exempel på grund av kolonihäckande skarvar. Eventuella vegetationsför-
ändringar kan ge minskat skydd mot predatorer för andra häckande sjöfå-
gelarter och därför kan det behöva finnas tillgång till flera möjliga skyd-
dade häckningsplatser även på öar som i dagsläget inte har de största nu-
merärerna av häckande sjöfågel. 
 

 öar utan landförbindelse hålls fria från rovdäggdjur. 
 

 det rörliga friluftslivet styrs mot öar av mindre värde för häckande sjö- och 
strandängsfåglar, måsfåglar och tärnor. 

 
 biologiskt värdefulla gräsmarker, alvarmarker och kalkbarrskogar sköts 

med extensivt bete och röjning. Öarnas betespräglade landskap bevaras 
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med hjälp av bete och röjning så att typiska geologiska formationer och 
kulturhistoriska lämningar som är viktiga för upplevelsevärdet, framträder. 
Detta gäller öarna Furilden, Fjaugen, Klasen, Majgu, Grunnet, Ytterhol-
men och Asunden. 

 
 förutsättningar för det rörliga friluftslivet stärks med hjälp av enkla fri-

luftsanordningar och underhåll av dessa samt att möjlighet ges till enstaka 
tillskott av bryggor och byggnader såsom bodar för övernattningsmöjlig-
het, vindskydd eller liknande. Tillkommande byggnader eller bryggor ska 
stå öppna och vara tillgängliga för alla och får ej verka avhållande för all-
mänheten att röra sig i området. 

 nya byggnader eller anläggningar på land eller i vatten inte tillkommer an-
nat än vad som kan tillgodose det rörliga friluftslivets behov enligt ovan 
eller eventuella behov för att bibehålla betesdriften på öarna. 

 befintliga byggnader ej tillåts förändras så att de får en mer privat karaktär 
eller att de kan verka avhållande för allmänheten att röra sig i området. 

 
 

SKÄLEN FÖR BESLUTET 
 
Slite skärgård utgörs av havsmiljön och flertalet öar mellan samhället Slite och ön 
Furilden på Gotlands östra kust. Området är länets enda område med skärgårdska-
raktär. Den största delen av reservatet består av vatten, men ett flertal öar ingår i 
området.  
 
Områdets topografi och exponeringsgrad har skapat en variationsrik undervat-
tensmiljö och därmed även en värdefull marinbiologisk mångfald. I området finns 
flera viktiga marina habitat, såsom ålgräsängar, blåstångsbälten och blåmusselbäl-
ten som ger förutsättningar för ett rikt marint djurliv och viktiga marina eko-
systemtjänster. Ett reservat ger förutsättningar för att dessa marina nyckelhabitat 
kan bestå långsiktigt utan att skadas av eventuella framtida exploateringar eller 
annat användande av området.  
 
Flera av öarna hyser en rik häckfågelfauna av såväl andfåglar, måsfåglar som 
vadarfåglar och området hör till länets rikaste vad gäller häckande sjöfågel. Med 
reservatsbildning kan goda häckningsbiotoper med låg störningsgrad säkerställas 
även med ett ökande rörligt friluftsliv inom reservatsområdet. 
 
Som länets enda skärgårdsområde är det ett viktigt område för det rörliga frilufts-
livet. Flera faktorer gör området besöksvärt för friluftslivet. Området har i modern 
tid haft en låg exploateringsgrad vilket gör privatiseringsgraden liten och att stö-
rande industriella anläggningar saknas. Äldre exploateringar som till exempel 
kajen på ön Fjaugen och de för övernattning öppna äldre fiskebodarna är till-
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gångar som ökar tillgängligheten för besökare med båt eller kajak. Underhåll av 
kaj och de öppna stugorna kan underlättas med reservatsbildning liksom möjlig-
heten för att ytterligare någon brygga eller stuga för övernattning, vindskydd eller 
liknande kan tillkomma i syfte att öka tillgängligheten till området. För besökare 
som inte har möjlighet att färdas i båt kan skärgårdslandskapet upplevas från öar-
na Asunden och Furilden som båda har landförbindelse. Det rika fågellivet, de 
många kulturlämningarna från såväl kalkbrytning, fiske som sjöfart och typiska 
geologiska bildningar som raukar, strandsporrar och strandvallar gör området in-
tressant att besöka. Många av de geologiska bildningarna och kulturella spåren 
framträder i landskapet tack vare en långvarig betesdrift som hållit landskapet 
öppet. En igenväxning pågår dock vilket på sikt riskerar minska områdets attrakti-
vitet och upplevelsevärde. Med reservatsbildning ges mer möjligheter att hålla 
tillbaka igenväxning och återställa vissa redan igenvuxna delar. 
 
Hela ön Asunden utgör ett Natura 2000-område. Reservatsbildningen ger förut-
sättningar för att en gynnsam bevarandestatus för de arter och naturtyper som har 
angivits för området enligt art- och habitatdirektivet och för att fågeldirektivet ska 
kunna upprätthållas. 
 
 

RESERVATSFÖRESKRIFTER 
 
Med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken föreskriver länsstyrelsen följande: 
 
A  Föreskrifter enligt 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att 
använda mark- och vattenområden, som behövs för att uppnå syftet med reservatet 
 
Utöver vad som i övrigt gäller är det förbjudet att inom reservatet 

1. uppföra ny anläggning,  

2. gräva, spränga, muddra, schakta, utfylla, tippa, borra, bedriva täkt eller på 
annat sätt skada mark, block eller botten,  

3. anlägga väg, 

4. anordna upplag, 

5. dra fram kablar och ledningar i mark och luft, eller lägga ned kablar och 
ledningar på havsbotten, 

6. sätta upp skylt, affisch eller liknande anordning utöver reservats-, inform-
ations- och vägvisningsskyltar, 

7. avverka, upparbeta eller bortföra levande eller dött träd eller buske eller 
utföra annan skogsvårdsåtgärd,  
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8. tillföra växtnäringsämne eller använda kemiska bekämpningsmedel,  

9. anlägga eller bedriva fiskodling eller annan akvakultur, 

10. införa för området främmande växt- eller djurart, 
 

11. använda avmaskningspreparat på betesdjur då de uppehåller sig inom 
reservatet, annat än vid direkt rekommendation från veterinär, 
 

12. bedriva jakt, annat än jakt på mink och räv, på fastigheterna Asunden 1:1, 
Grunnet 1:1 och Majgu 1:1 samt i vattenområdet hundra meter ut från 
strandlinjen kring dessa fastigheter, 

 

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att: 
13. förändra byggnad, väg, anläggning eller brygga så att den kan tillgodose 

ett väsentligen annat ändamål än den tidigare använts till, 

14. ändra befintlig byggnad genom tillbyggnad, ombyggnad eller andra åtgär-
der som påverkar dess yttre utseende. Tillstånd krävs även för ej bygglov-
pliktiga åtgärder.  

15. uppföra byggnad, brygga eller kaj, 

16. uppföra betesstängsel eller andra hägnader, 

17. dra fram kablar och ledningar i mark och luft till fastigheterna Rute 
Furilden 1:32, 1:34, 1:38 och 1:39. 

 

 

B  Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken om förpliktelser för ägare och 
innehavare av särskild rätt till fastigheter att tåla visst intrång 
Ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet inom naturreservatet skall tåla att 
följande anordningar utförs och att följande åtgärder vidtas för att tillgodose syftet 
med reservatet: 

1. utmärkning av reservatets gränser samt uppsättning av reservatsskyltar, 
vägvisare och övriga upplysningsskyltar, 

2. att betesdrift eller annan hävd sker inom området, inklusive uppförande och 
underhåll av stängsel, grindar och stängselgenomgångar på öarna Grunnet, 
Majgu, Ytterholmen, Asunden, Fjaugen, Klasen samt Furilden, 

3. att naturvårdsinriktad röjning och plockhuggning sker på öarna Grunnet, 
Majgu, Ytterholmen, Asunden, Fjaugen, Klasen samt Furilden, 

4. att enstaka bryggor för fritidsbåtar och enstaka byggnader och anordningar 
för friluftslivet såsom bodar för övernattningsmöjlighet, vindskydd eller 
liknande anläggs och underhålls, 
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5. att faciliteter för besökare och friluftsliv, exempelvis rastbord, dass och grill-

plats, uppförs på Furilden och Asunden inom markerade områden enligt be-
slutskarta bilaga 1a-1c, 

6. att parkeringsplatser anläggs, används och underhålls på Furilden och 
Asunden inom markerade områden enligt beslutskarta bilaga 1a-1c,  

7. att det i området kring parkeringsplatsen på Asunden ges möjlighet att 
göra åtgärder för hög grad av tillgänglighet, 

8. att snorkelled anläggs, 
9. att undersökning och dokumentation av mark, vegetation samt växt- och 

djurliv sker i uppföljningssyfte och miljöövervakningssyfte, 
10. jakt efter räv och mink vid behov utförs, 
11.  att dike markerat på beslutskarta, bilaga 1a, läggs igen 
12. att vägbanken till Asunden, om det efter utredning bedöms nödvändigt, 

öppnas upp med till exempel rör eller trummor. 
13. Att brunnen på södra Asunden plomberas eller fylls upp för att minska ris-

ken för olyckor. 
 

 
C  Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om allmänhetens rätt att färdas och 
vistas inom naturreservatet samt om ordningen i övrigt 
 
Utöver vad som i övrigt gäller är det förbjudet att inom reservatet 

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

block, raukar, jord, sten, eller bottensediment eller att omlagra eller bort-
föra sten eller fossil, 

3. klättra i eller skada boträd eller bobuske, uppehålla sig nära rovfågelbo, 
lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa 
djurlivet, 

4. avsiktligt skada levande eller dött träd eller buske,  

5. under längre tid än tre dygn i följd ligga med båt invid brygga eller kaj el-
ler förankra båt vid annan plats än brygga eller kajplats,  

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

 

Det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd 

7. använda landområden för organiserade tävlingar, träningar, övningar, 
lägerverksamhet eller liknande som omfattar sällskap större än 20 personer. 
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Undantag av gällande föreskrifter 
 
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 befintliga 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 

bygglov 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 insamla bär, matsvamp, örter, 
och enkvistar som råvara i lokala produkter, dock får ej fridlysta eller 
rödlistade kärlväxter plockas, 

g) rättighetsinnehavare att bedriva jakt, 
h) fritidsfiske. 

 
 
 

FASTSTÄLLELSE AV SKÖTSELPLAN 
I enlighet med 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. fastställer länsstyrelsen bifogad skötselplan för naturreservatets långsiktiga 
vård, bilaga 3. För Asunden, som också är Natura 2000-område (SE0340154) gäl-
ler fastställd bevarandeplan, bilaga 4.  

 

ÄRENDETS BEREDNING 
Asunden och Ytterholmen avsattes till naturminnesmärken redan 1931 och över-
gick 1964 till naturreservat enligt naturvårdslagen. Slite skärgårds rika fågelliv 
och goda fiske har varit känt sedan lång tid tillbaka. Områdets fiske kan beläggas 
från 1700-talet. Öarnas höga naturvärden är utpekade i ”Värdefull natur på Got-
land” 1984, i Ängs och hagmarksinventeringen 1992, i Våtmarksinventeringen 
1997 och belyst som ett av naturvårdens riksintresseområde 1999.  En stor del av 
det föreslagna reservatsområdet har dock varit i Försvarsmaktens ägo och regle-
rats enligt militära föreskrifter. I takt med militärens avyttringar och Fortifikat-
ionsverkets fastighetsförsäljningar utpekades området tidigt som ett potentiellt 
område för naturskydd. Ett flertal marina inventeringar från år 2006 och framåt 
har stärkt områdets naturvärdestatus ur ett marint perspektiv.  
 
I början på 2011 togs kontakt med samtliga fastighetsägare i området. Ett brev 
skickades till fastighetsägarna som beskrev syftet med skyddet och aktuella före-
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skrifter för området. Efter det har länsstyrelsen låtit utreda om rätt till ersättning 
föreligger på berörda öar och fört samtal med fastighetsägarna. 
 
Samrådsmöten för områdets markägare och berörda fiskare hölls i januari-februari 
2013.  
 
Två öppna samrådsmöten hölls för allmänheten, berörda båtklubbar, hembygds-
föreningar, företag med inriktning på friluftsliv med flera berörda aktörer i mars 
2013. 
 
Under 2015 och 2016 har förhandlingar förts med markägarna angående mark-
åtkomst för reservatsbildningen. 
 
 
MILJÖKVALITETSMÅL OCH FOLKHÄLSA 
På grund av områdets höga naturvärden knutna till den gamla skogen bedömer 
länsstyrelsen att ett förordnande som naturreservat ger de bästa förutsättningarna 
för att långsiktigt skydda och bevara området. Naturreservatet förväntas positivt 
påverka miljömålen Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ett rikt växt- 
och djurliv, Levande skogar och Ett rikt odlingslandskap.  
 
Den föreslagna skötseln ökar områdets tillgänglighet. De föreslagna åtgärderna 
för friluftslivet med upprustning av bryggor, bodar och vindskydd samt informat-
ion om åtgärderna förväntas bidra positivt till fysisk aktivitet, vilket gynnar folk-
hälsan. Reservatet som besöksmål bidrar positivt till besöksnäringen. 
 
 
INTRESSEPRÖVNING 
Länsstyrelsen bedömer att inskränkningarna i enskilds rätt att använda mark och 
vatten inte går längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses 
(7 kap. 25§ miljöbalken). 
 
 
ANDRA SAKFÖRHÅLLANDEN 
Länsstyrelsen bedömer att beslutet går att förena med en från allmän synpunkt 
lämplig användning av mark- och vattenresurser. Beslutet överensstämmer med 
hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken.  

Beslutet strider mot det planprogram för Furilden 1:1 m.fl. som Region Gotland 
beslutade om under 2014. I planprogrammet ges förutsättningar för byggnation 
inom delar av reservatsområdet. Länsstyrelsen påpekade dock i sitt remissyttrande 
avseende planprogrammet att byggnation i aktuellt område kan medföra att riksin-
tresse enligt 4 kap miljöbalken påtagligt skadas. Vidare ansåg länsstyrelsen att 
föreslagen byggnation kommer att inverka på allmänhetens upplevelse och möj-
ligheter att röra sig i området liksom att de öppna alvarmarkerna på sydligaste 
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delen av Furilden kan upplevas mindre tillgängliga. Furilden är riksintresse för 
friluftsliv enligt miljöbalken 3 kap 6 §. 

 
ÖVRIGA BESTÄMMELSER 

Enligt 1 § 2 kap. Kulturmiljölagen (1988:950) är fornlämningar skyddade.  Av 2 § 
samma kapitel framgår att det till en fornlämning hör ett så stort område på mar-
ken, sjö- eller havsbotten som behövs för att bevara fornlämningen och ge den ett 
tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Detta område be-
nämns fornlämningsområde. 

 
 
UPPLYSNINGAR 
 
Föreskrifterna under C, enligt 7 kap. 30 § miljöbalken, gäller omedelbart även om 
beslutet överklagas. 
 
 
 

BILAGOR 
1a-1c. Beslutskarta 
2. Byggnadsnämnd 2011/1472, protokoll 2012-09-26 
3. Skötselplan 
4. Bevarandeplan Natura 2000-området Asunden 
 
 
 
SÄNDLISTA 
 
Lhoist Nordic AB 
Johanneslundsvägen 2 
194 61 Upplands Väsby 
 
Anita Vesterlund 
Vindelbosgatan 33 
621 49 Visby  
 
Bengt Frid 
Lindebovägen 14 
386 95 Färjestaden  
 
Anette Frid 
Svartpeppargränd 14 
590 19 Mantorp  
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Bo Frid 
Ryttargatan 131 
194 72 Upplands Väsby 
 
Ann-Marie Andersson 
Valnötsvägen 12 
175 49 Järfälla  
 
Sjöfartsverket 
601 78 Norrköping 
 
Åke Röcklinger 
Hägvide 3436 
624 53 Lärbro 
 
Lennart Röcklinger 
Örnbogatan 52  
167 66 Bromma  
 
Magnus Röcklinger 
Fleringe Lundarhage 520 
624 60 Lärbro 
 
Berndt Röcklinger 
Angelbosvägen 49 
624 52 Lärbro 
 
Nancy Hempel 
Styrmansgatan 399 
621 50 Visby  
 
Karin Hempel Vesterlund 
Flädergatan 8 
621 44 Visby 
 
AB Gotlands Kalkverk 
 c/o Cementa AB  
Box 47210 
100 74 Stockholm   
 
Cementa AB, Kerstin Nyberg: kerstin.nyberg@cementa.se 
 
Cementa AB, Bo Collin: bo.collin@cementa.se  
    
Margareta och Caj Nyström 
Lärbro Stora Hammars 2864 
624 53 Lärbro 
 
Jan Nyberg 
Östra Hansegatan 32 A 
621 45 Visby 
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Gaitlunden AB 
c/o Fabriken Furillen 
620 34 Lärbro 
 
Lärbro Hembygdsförening, 
c/o Julia Coles 
Lilla Bjärs 2415 
621 53 Lärbro 
 
Kyllaj Hamnförening 
c/o Lisbeth Karlsson 
Jungmansgatan 154 
621 51 Visby  
 
Naturvårdsverket 
106 48 Stockholm 
 
Havs- och vattenmyndigheten 
Box 11 930  
404 39 Göteborg 
 
Riksantikvarieämbetet 
Förvaltningsavdelningen 
Box 1114 
621 22 Visby 
 
Sveriges geologiska undersökning, SGU 
Box 670 
751 28 Uppsala 
  
Region Gotland 
621 81  Visby 
 
Kustbevakningen 
Ks Slite 
Box 56 
624 22 Slite 
 
Gotlands Botaniska Förening 
c/o Jörgen Petersson 
Humlegårdsvägen 18 
621 46 Visby 
 
Gotlands Ornitologiska Förening 
c/o Måns Hjernquist 
Sproge Snoder 806 
623 44 Klintehamn 
 
Naturskyddsföreningen på Gotland 
c/o Anncatrin Hjernquist 
Sproge Snoder 808 
623 44 Klintehamn 
 
 



LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN FÖRSLAG TILL BESLUT 2016-05-19 Dnr: 511-1079-11 

 

  14 

 
Gotlands Entomologiska Förening 
c/o Ola Malm 
Vibble Tvinnaregatan 30 
622 60 Visby 
 
Hellvi Hembygdsförening 
c/o Lotte Nygren  
Hellvi Kyrkebols 160 
624 50 Lärbro 
E-post: mikgro@telia.com  
Mob: 0703 69 94 56 
 
Slite Båtklubb 
Box 1002 
621 21 Visby 
 
Vallevikens båtklubb 
Rute Båtklubb 
c/o Magnus Smitterberg 
Rute Röda Raden 2 
624 58 Lärbro 
 
Vägumevikens vänner 
c/o Magnus Hellgren 
Lärbro Stora Vägume 1248  
624 53 Lärbro  
E-post: magnus@skogshellgren.se 
 
Gotlands havsmiljöförening 
c/o Jan Larsson 
Vamlingbo Simunde 181 
623 31 Burgsvik 
 
Norra Gotlands vattenråd 
c/o Roland Wåtz 
Rute Sofiero 133  
624 58  Lärbro 
 
Östra Gotlands vattenråd 
c/o Magnus Staflin 
Kräklingbo Nygårds 440 
623 70 Katthammarsvik 
magnus.staflin@unionen.se 
 
Nordvästra Gotlands vattenråd 
c/o Claes-Göran Appelqvist 
Ihreviken  
624 44 TINGSTÄDE 
info@ihrekvarn.se    
 
Vattenrådet Snoderån 
c/o Lennart Niklasson 
Lojsta Bjärs 111  
623 59 HEMSE 

mailto:mikgro@telia.com
mailto:magnus@skogshellgren.se
mailto:magnus.staflin@unionen.se
mailto:info@ihrekvarn.se
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lennart-niklasson@swipnet.se 
 
Gothemåns vattenråd 
c/o Ulf Smedberg 
Ekeby Smide 507 
621 70 VISBY 
ulf@smedbergsgard.se 
 
Närsåns vattenråd 
c/o Erik Rudstedt  
Burs Lilla Gläves 710  
623 49 Stånga 
erik.rudstedt@gotland.se 
 
Södra Gotlands vattenråd 
c/o Dan Svensson  
Öja Rudvier 172 
623 33 Burgsvik 
dan.apse@telia.com 
                                               
Gotland Sports Academy 
c/o Jonas Henning 
E-post: jonas@gotlandsportsacademy.se 
 
Slite Utveckling AB 
Storgatan 95 
624 48 Slite 
tfn 0703 42 32 13 
E-post: info@sliteutveckling.se 
 

mailto:lennart-niklasson@swipnet.se
mailto:ulf@smedbergsgard.se
mailto:erik.rudstedt@gotland.se
mailto:dan.apse@telia.com
mailto:jonas@gotlandsportsacademy.se
mailto:info@sliteutveckling.se
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Slite Intresseförening 
(några ur styrelsen 2015): 
c/o Lena Björk  
Storgatan 21 
624 48 Slite  
 
c/o Mait Juhlin  
Storgatan 21 
624 48 Slite  
 
c/o Jan-Erik Pott 
Varpastigen 10  
624 49 Slite  
 
Othem-Boge hembygdsförening 
c/o erland.gardell@gmail.com 
och gunnarslite@hotmail.com 
 
Rute Hembygdsförening 
c/o Peter Flygare: peter.alvans@telia.com 
 
LRF 
E-post: gotlands.lf@lrf.se 
E-post: bjorndahlstromlarbro@gmail.com 
 
Visby Klätterklubb 
E-post: info@visbyklatterklubb.se 
 
Svenska turistföreningen  
E-post: gotlandskretsen@stfturist.se 
 
Friluftsfrämjandet 
E-post: gotland@friluftsfrämjandet.se 
 
Uppsala universitet, Campus Gotland:  
E-post: registrator@campusgotland.uu.se 
 
Ramböll 
E-post: kaisa.malmqvist@ramboll.se 
 
 

 

http://www.hitta.se/kartan?search=lena%20bj%C3%B6rk%20slite&st=single&sst=prv&sids=LxSP555554&srb=0&sat=57.700166196780515:18.797202669621406
http://www.hitta.se/kartan?search=lena%20bj%C3%B6rk%20slite&st=single&sst=prv&sids=LxSP555554&srb=0&sat=57.700166196780515:18.797202669621406
http://www.hitta.se/kartan?search=lena%20bj%C3%B6rk%20slite&st=single&sst=prv&sids=LxSP555554&srb=0&sat=57.700166196780515:18.797202669621406
http://www.hitta.se/kartan?search=lena%20bj%C3%B6rk%20slite&st=single&sst=prv&sids=LxSP555554&srb=0&sat=57.700166196780515:18.797202669621406
http://www.hitta.se/kartan?search=lena%20bj%C3%B6rk%20slite&st=single&sst=prv&sids=LxSP555554&srb=0&sat=57.700166196780515:18.797202669621406
http://www.hitta.se/kartan?search=lena%20bj%C3%B6rk%20slite&st=single&sst=prv&sids=LxSP555554&srb=0&sat=57.700166196780515:18.797202669621406
http://www.hitta.se/kartan?search=lena%20bj%C3%B6rk%20slite&st=single&sst=prv&sids=LxSP555554&srb=0&sat=57.700166196780515:18.797202669621406
http://www.hitta.se/kartan?search=lena%20bj%C3%B6rk%20slite&st=single&sst=prv&sids=LxSP555554&srb=0&sat=57.700166196780515:18.797202669621406
mailto:gunnarslite@hotmail.com
mailto:bjorndahlstromlarbro@gmail.com
mailto:gotlandskretsen@stfturist.se
mailto:gotland@friluftsfr%C3%A4mjandet.se
mailto:registrator@campusgotland.uu.se
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