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BILDANDE AV NATURRESERVATET JAN I MYREN, 
TORSBY KOMMUN  
 

BESLUT 
Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) förklarar Länsstyrelsen  det 
område som avgränsas med den svarta heldragna linjen på kartan i bilaga 1 
som naturreservat.  
 
Naturreservatets namn ska vara Naturreservatet Jan i Myren. 
 

Syfte med reservatet 
Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald och att bevara 
värdefull naturmiljö. Områdets naturskog samt områdets orörda karaktär med 
dess biologiska mångfald ska bevaras. Naturreservatet omfattar natur som 
ingår i det europeiska nätverket Natura 2000. Reservatet ska bidra till 
gynnsam bevarandestatus i den biogeografiska regionen för förekommande 
habitat som är lämpliga för större vattensalamander. 
 
Syftet ska uppnås genom att skogsmark och övriga naturtyper med dess flora 
och fauna utvecklas fritt genom intern dynamik. Exploateringar och 
arbetsföretag i området förhindras och områdets naturliga hydrologi skyddas 
från fysisk påverkan.  
 

Föreskrifter 
För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet förordnar 
Länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § första 
stycket förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
att nedan angivna föreskrifter ska gälla för naturreservatet. 
 
Föreskrifterna under A och C gäller inte förvaltaren av naturreservatet, eller 
den som förvaltaren uppdrar åt, att vidta de åtgärder som behövs för att 
tillgodose syftet med naturreservatet och som framgår av föreskrifterna under 
B nedan. 
 
Föreskrifterna gäller inte heller den uppföljning av områdets skötsel och 
naturvärden eller av miljöns utveckling i stort, inklusive nödvändig 
provtagning och insamling av bestämningsmaterial, som utförs av eller på 
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uppdrag av Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket. Sådana undersökningar ska 
ske i samråd med reservatsförvaltningen. 
 
I enlighet med 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken fastställer Länsstyrelsen bifogad skötselplan (bilaga 3).  
 

A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten 
att använda mark- och vattenområden: 
Utöver vad som annars gäller i författningar är det i naturreservatet förbjudet 
att: 
1. avverka träd och buskar eller ta bort eller upparbeta dött träd eller 

vindfälle, 
2. schakta, tippa, gräva, borra, spränga, anordna upplag eller utföra annan 

mekanisk markbearbetning, 
3. anlägga ledning i mark, luft eller vatten, 
4. rensa diken, 
5. uppföra ny-, till- eller ombyggnad, annan anläggning eller anordning på 

mark eller i vatten, 
6. använda eller sprida kalk, gödselmedel eller växtnäringsämnen, 
7. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, 
8. framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling 

(s.k. fyrhjuling). 
 

Föreskriften A1 gäller inte röjning av uppväxande sly eller kvistning för 
underhåll av befintliga jaktpass.  
Föreskriften A8 gäller inte för älgdragare eller liknande som behövs för 
uttransport av större vilt (älg, hjort, björn, vildsvin) från området enligt 
terrängkörningsförordningen (1975:594 1§), i samband med den jakt som är 
tillåten i naturreservatet. Uttransporten ska ske så att skador på mark och 
vegetation undviks. 

B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om vad ägare och 
innehavare av särskild rätt till fastigheter förpliktas att tåla: 
Ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet förpliktas tåla att följande 
anordningar uppförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med 
reservatet: 
1. röjning av samt utmärkning av reservatets yttergränser enligt 

Naturvårdsverkets anvisningar, 
2. undersökningar av skogliga strukturer, djur- och växtarter samt av mark- 

och vattenförhållanden, inklusive provtagning och nödvändig insamling 
av bestämningsmaterial. 

 

C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och 
vistas inom reservatet, samt om ordningen i övrigt inom reservatet:  
Utöver vad som annars gäller i lagar och författningar är det i naturreservatet 
förbjudet att: 
1. samla in eller skada ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor/musslor 

och fjärilar, 
2. samla in eller skada grod- och kräldjur, 
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3. samla in mossor, lavar och vedsvampar, 
4. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, 

stående och omkullfallna träd, och buskar, 
5. framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling 

(s.k. fyrhjuling), 
6. utan Länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, 

samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att 
utföra vetenskapliga eller andra undersökningar. 

 
Föreskriften C4 gäller inte röjning av uppväxande sly eller kvistning för 
underhåll av befintliga jaktpass.  
Föreskriften C5 gäller inte för älgdragare eller liknande som behövs för 
uttransport av större vilt (älg, hjort, björn, vildsvin) från området enligt 
terrängkörningsförordningen (1975:594 1§), i samband med den jakt som är 
tillåten i naturreservatet. Uttransporten ska ske så att skador på mark och 
vegetation undviks. 

Länsstyrelsen beslutar att ordningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30 § 
miljöbalken träder i kraft tre veckor efter den dag författningen utkommit från 
trycket i länets författningssamling. 

 

UPPGIFTER OM NATURRESERVATET 
Namn Naturreservatet Jan i Myren 
Län Värmland 
Kommun Torsby 
Natura 2000-beteckning SE0610204 
Lägesbeskrivning Cirka 8 km sydost från Östmark; 

cirka 13 km nordväst från Torsby 
tätort 

Församling/Socken Östmark 
Topografisk karta 66D NO 
Ekonomisk karta 66D 8i SV 
Naturgeografisk region 30a vågig bergkullterräng 
Kulturgeografisk region Värmlands och Dalslands dalbygder 
Fastighetsknutna rättigheter som 
reservatet berör  

Inga kända servitut eller rättigheter 
finns inom området. 

Fastigheter Torsby Millmark 1:213>5 
Areal 1,9 ha 
Förvaltare Länsstyrelsen Värmland 
Ägare Privat 
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REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 
Ärendets beredning 
Under 1990-talet genomförde Skogsvårdsorganisationen en omfattande 
inventering av privatägd skogsmark. 1996 inventerades området vid Jan i 
Myren och  en  nyckelbiotop avgränsades. Under 2012 lämnade markägaren 
in en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen som omfattade även den delen 
av skiftet som ingår i det europeiska nätverket Natura 2000, vars syfte är att 
skydda och bevara biologisk mångfald. I detta fall är Natura 2000 –området 
till för att skydda större vattensalamander och dess livsmiljö. Länsstyrelsen är 
tillståndsmyndigheten vad det gäller åtgärder i Natura 2000 –områden, och 
tillstånd till avverkningen inom Natura 2000 –området beviljades inte. 
Eftersom pågående markanvändning i och med det försvårades kan 
markägaren begära ersättning. Länsstyrelsen beslutade då att inleda bildande 
av ett naturreservat för att ge området ett långsiktigt skydd.  
 
Remissinstansernas och sakägares synpunkter  
Skogsstyrelsen tillstyrker förslaget. Havs- och Vattenmyndigheten tillstyrker 
förslaget, men föreslår även att Länsstyrelsen bör överväga om ytterligare 
skydd eller åtgärder för att gynna större vattensalamander. Naturvårdsverket 
har ingen erinran mot förslaget, men anser att Länsstyrelsen bör snarast ta 
initiativ till en utvidgning av detta naturreservat till att omfatta hela det 
delområde som ingår i Natura 2000. Naturvårdsverket anser också att 
Länsstyrelsen bör utreda behovet av formellt skydd för det andra delområdet 
för Natura 2000 –objektet i fråga. Torsby kommun tycker att bestämmelser 
för reservatet måste samordnas med Värmlands läns kalkningsförbund. 
Utöver det har Torsby kommun i övrigt inget att erinra mot att naturreservatet 
bildas. 
 
Länsstyrelsens bemötande av inkomna synpunkter 
Länsstyrelsen anser att det i dagsläget inte finns något akut hotbild för de 
delarna av Natura 2000 –objektet ”Tjärnar vid Jan i Myren” som hamnar 
utanför naturreservatet. Därför anser Länsstyrelsen att dessa områden behåller 
sina naturvärden även utanför ett naturreservat i dagsläget. Kalkning sker inte 
inom området i dagsläget och det finns inga planer för stunden för att kalka 
inom området. Om kalkning ändå i framtiden blir aktuellt, kommer ansökan 
om dispens prövas enligt de lagar och förordningar som gäller för den typen 
av verksamhet. 
 

LÄNSSTYRELSENS MOTIVERING OCH 
INTRESSEPRÖVNING 
Beskrivning av omgivande landskap och reservatet 
Naturreservatet Jan i Myren ligger i norra delen av Värmland i Torsby 
kommun. Naturreservatet ligger i ett större område med flera andra  
naturreservat. Arealen på naturreservatet är 1,9 ha och ungefär hälften av den 
totala arealen hör till ett Natura 2000–område.  
 



 
LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND 
 
 

BESLUT  
Sida 
5(7) 

Datum Referens 
2014-09-29 511-1663-2013 

 
 

 
Skogen är grandominerad barrskog. Det finns en bäck i områdets västra del 
som bidrar till hög luftfuktighet. Det finns rikligt med lågor och döda träd 
samt högstubbar. I området finns en art  i EU:s art- och habitatdirektiv, och 
det är större vattensalamander Triturus cristatus (1166). Naturreservatet är 
viktig för att den större vattensalamandern ska kunna fullfölja sin livscykel 
där liv på land är en del. Den större vattensalamander tillbringar en del av sitt 
liv i tjärnen som finns utanför området. 
 
Områdets naturvärden inventerades av Skogsstyrelsen 1996, då  en 
nyckelbiotop avgränsades.  
 
Motiv till skydd 
Genom en reservatsbildning vid Jan i Myren bevaras framförallt ett 
naturskogsområde som är viktig för större vattensalamander. Ungefär hälften 
av arealen i naturreservatet hör till Natura 2000 –nätverket. Genom 
reservatsbildningen bevaras en gammal  grandominerad barrnaturskog med 
viktiga strukturer så som döende och döda träd samt död ved.  
 
Större virkesuttag, avverkning för vägdragning eller uppförande av nya 
byggnader, bortstädning av vindfällen och döende träd o.s.v. skulle medföra 
utglesning av viktig livsmiljö och sannolikt också uppsplittring av området 
med större genomblåsning och uttorkning till följd. Större vattensalamander 
som finns i området är beroende av en hög och jämn luftfuktighet samt 
förekomst av lågor.  
 
Länsstyrelsen gör bedömningen att detta är ett skyddsvärt område vars 
naturkvalitéer endast kan säkerställas genom att det undantags från skogsbruk 
och arbetsföretag som påverkar mark, flora och fauna.  
 

Överensstämmelse med planer, internationella åtaganden, 
miljökvalitetsmål med mera  
Bildandet av Naturreservatet Jan i Myren är en del i Länsstyrelsens arbete 
med miljökvalitetsmålet ”Levande skogar” samt är del i arbetet med 
miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt- och djurliv”. Beslutet är även ett led i 
Sveriges internationella åtaganden (Natura 2000) om skydd av den biologiska 
mångfalden. Beslutet följer nationella och regionala riktlinjer och strategier 
för prioritering av naturreservatsskydd, vilka bygger på Sveriges 
internationella åtaganden om skydd av den biologiska mångfalden.  
 
Beslutet bedöms vara förenligt med en från allmän synpunkt lämplig 
användning av mark- och vattenresurserna enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. 
Ingen kommunal detaljplan eller områdesbestämmelse enligt plan- och 
bygglagen finns som berör området. Beslutet är inte i konflikt med 
koncessioner eller undersökningstillstånd för gruvnäringen, enligt den 
information Länsstyrelsen fått av Sveriges geologiska undersökning (SGU).  
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Intresseprövning 
I reservatsbildningsprocessen ingår som en del att i alla frågor göra en 
vägning mellan enskilda och allmänna intressen med den utgångspunkten att 
det ska finnas en rimlig balans eller proportion mellan de värden som ska 
skyddas genom förbudet/inskränkningen, och den belastning som 
förbudet/inskränkningen har för den enskilde, ett ställningstagande som 
brukar refereras till som proportionalitetsprincipen. Länsstyrelsen menar att 
den avgränsning av reservatet och de inskränkningar som gjorts av 
markanvändningen är nödvändiga, och att de inte går längre än vad som 
behövs för att tillgodose reservatets syfte för allmänintresset, samtidigt som 
markägaren genom intrångsersättning kompenserats för sin ekonomiska 
förlust. 

Upplysningar 
Länsstyrelsen har enligt 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13) ansvaret för 
tillsynen över naturreservatet. I tillsynen ingår att övervaka att 
reservatsföreskrifterna följs. Enligt 29 kap. 2 och 2a §§ miljöbalken gäller 
bland annat att brott mot föreskrift som meddelats med stöd av 7 kap. 
miljöbalken kan medföra straffansvar. Har någon vidtagit åtgärd i strid mot 
meddelad föreskrift, kan Länsstyrelsen enligt 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken 
vid vite förelägga om rättelse. 
 
Länsstyrelsen i Värmlands län är förvaltare av naturreservatet. 
 
Länsstyrelsen kan med stöd av 7 kap. 7 § miljöbalken medge dispens från 
meddelade föreskrifter, om det finns särskilda skäl och om det är förenligt 
med förbudets eller föreskriftens syfte. 
 
Eftersom området syftar till att bevara biologisk mångfald ska eventuella 
vindfällen och stormskadad skog lämnas. Bestämmelserna i 5, 6, 10 och 29 §§ 
skogsvårdslagen ska inte tillämpas inom naturreservatet (se 4 § 
skogsvårdslagen).  
 
Hur man överklagar, se bilaga 5  
 
Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Kenneth Johansson. 
Föredragande har varit byrådirektör Laura Hedberg. I den slutliga 
handläggningen har även deltagit chefsjurist Lars-Ove Olsson, enhetschef 
Thomas Östlund, verksamhetschef Torben Ericson samt länsråd Robert 
Andrén. 
 
 
 
Kenneth Johansson   
    
    

Laura Hedberg 
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Bilagor 
1. Beslutskarta 
2. Översiktskarta 
3. Skötselplan  
4. Områdesbeskrivning 
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SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET JAN I 
MYREN 

1. Syftet med naturreservatet 
Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald och att bevara 
värdefull naturmiljö. Områdets naturskog samt områdets orörda karaktär 
med dess biologiska mångfald ska bevaras. Naturreservatet omfattar natur 
som ingår i det europeiska nätverket Natura 2000. Reservatet ska bidra till 
gynnsam bevarandestatus i den biogeografiska regionen för förekommande 
habitat som är lämpliga för större vattensalamander. 
 
Syftet ska uppnås genom att skogsmark och övriga naturtyper med dess flora 
och fauna utvecklas fritt genom intern dynamik. Exploateringar och 
arbetsföretag i området förhindras och områdets naturliga hydrologi skyddas 
från fysisk påverkan.  

2. Administrativa data 
 
Objektnamn Naturreservatet Jan i Myren 
NVRnummer 2041669 
Kommun Torsby 
Markslag och naturtyper* (ha): 
Granskog 
Barrblandskog 
Lövblandad barrskog 
Ungskog inklusive hyggen 
 
Summa 
Varav produktiv skog 

 
1,3 
0,1 
0,3 
0,3 
 
1,9 
1,9 
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Prioriterade bevarandevärden: 
Markslag 
 
 
Strukturer 
 
Arter 
 

 
Taiga (9010) 
Öppna mossar och kärr (7140) 
 
Död ved, murkna lågor, högstubbar 
 
Större vattensalamander  Triturus 
cristatus (1166) 

Bevarandeplan Natura 2000: 
Arter  

 
Större vattensalamander Triturus 
cristatus (1166) 

*arealer för markslag och naturtyper baseras på KNAS. Summan är en summering av de 
ingående delområdenas avrundade arealer. Avrundningen kan innebära att den 
sammanlagda KNAS-arealen inte är den samma som reservatets totala areal. 
 

3. Historisk och nuvarande mark- och 
vattenanvändning 
Inom bara en kilometers radie från området har det funnits ett par mindre 
gårdar. Alldeles utanför reservatet finns en registrerad torplämning, där en 
man med namn Jan var den siste brukaren. Han övergav stället eftersom det 
var för litet att försörja sig på. En mindre skogsväg har löpt genom området 
tidigare för att binda samman närliggande gårdar. Med tanke på områdets 
närhet till närliggande gårdar har man säkert gjort virkesuttag från skogen. 
 

4. Områdets bevarandevärden 

Biologiska bevarandevärden 
Skogen inom området är en grandominerad barrnaturskog där det finns 
rikligt med mossbevuxen död ved. Ungefär hälften av naturreservatets areal 
hör till ett Natura 2000 –område. Naturreservatet ligger intill en tjärn där 
större vattensalamander förökar sig och lever den tidiga fasen av sitt liv. En 
fuktig skog i närheten av tjärnen är av betydelse för arten, eftersom arten 
lever i olika miljöer olika delar av året och sin livscykel. Livet på land är en 
viktig del för större vattensalamanders livscykel genom att arten bland annat 
övervintrar i landmiljö. Strukturer som murkna lågor och håligheter under 
block är viktiga som gömslen för större vattensalamander. 

Kulturhistoriska bevarandevärden 
Det finns inga registrerade kulturlämningar inom naturreservatet. 

Bevarandevärden för friluftsliv 
Området bedöms inte ha speciella bevarandevärden för friluftsliv med 
hänsyn till den ringa storleken. 
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5. Skötselområden  
Det finns endast ett skötselområde i naturreservatet.  

Skötselområde 1/ värdekärna cirka 2 ha 
Naturreservatet består av grandominerad barrnaturskog och kan även 
definieras som taiga (9010). I västra delen av området rinner en bäck som 
bidrar till högre luftfuktighet. Det finns inslag av lövträd, bland annat 
klibbal. Ungefär hälften av naturreservatet hör till ett utpekat Natura 2000 –
område, där naturreservatet utgör den nordvästra delen. En art finns 
representerad enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Denna art är större 
vattensalamander  Triturus cristatus (1166). Området är viktig för att större 
vattensalamander kan fullfölja sin livscykel där liv på land är en del. 

Bevarandemål 
Skogen i området ska vara naturskogsartad och innehålla  lämpliga 
livsmiljöer för större vattensalamanders liv på land. Skogen ska vara 
olikåldrig och det ska finnas strukturer så som död ved och murkna lågor i en 
fuktig miljö. Det ska finnas rikligt med håligheter i landmiljön, så som 
håligheter under block och murkna trädstammar eller stubbar. Områdets 
naturliga hydrologi ska bevaras. 

Åtgärder 
Området ska lämnas för fri utveckling och tillåtas utvecklas genom intern 
dynamik. 
 

6. Sammanfattning av planerade skötselåtgärder 
Skötselåtgärd Prioritet Skötselområde 
Iståndsättning av 
naturreservatet 

  

Markering av reservatsgräns 1 Hela reservatet 

7. Uppföljning 

Uppföljning av bevarandemål 
Bevarandemålen för området kommer att preciseras i nivåsatta s.k. 
målindikatorer. En redogörelse för uppföljning av målindikatorerna kommer 
att finnas i en särskild uppföljningsplan. 
 

Uppföljning av skötselåtgärder 
Genomförda skötselåtgärder ska följas upp. Redovisning av genomförd 
åtgärd ska ange vad som gjorts i vilket område och vad var tidsåtgången. 
 
  



 
LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND 
 
 

 Sida 
 
  

4(4) 
Datum Referens 
2014-09-29 511-1663-2013 

   
 
 
8. Genomförd dokumentation 
Skogsstyrelsen nyckelbiotopsinventering 1996; Bevarandeplan Natura 2000 
(SE0610204, Tjärnar vid Jan i myren, 2006); inventering av större 
vattensalamander gjord av Länsstyrelsen 2010; fältbesök gjorda av 
Länsstyrelsens personal vid olika tillfällen. 
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Allmän beskrivning 
Området vid Jan i Myren uppmärksammades på 1990-talet i samband med Skogsstyrelsen 
inventering på privatägd skogsmark. Då avgränsades ett område på cirka 1,2 hektar som 
nyckelbiotop. Senare har två tjärnar i närheten med omgivande natur blivit klassade som 
Natura 2000 –objekt.  

Under 2012 lämnade markägaren in en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen som 
omfattade även den delen av skiftet som ingår i det europeiska nätverket Natura 2000, vars 
syfte är att skydda och bevara biologisk mångfald. I detta fall är Natura 2000 –området till för 
att skydda större vattensalamander och dess livsmiljö. Länsstyrelsen är tillståndsmyndigheten 
vad det gäller åtgärder i Natura 2000 –områden, och tillstånd till avverkningen inom Natura 
2000 –området beviljades inte. Eftersom pågående markanvändning i och med det försvårades 
kan markägaren begära ersättning. Länsstyrelsen beslutade då att inleda bildande av ett 
naturreservat för att ge området ett långsiktigt skydd.  Det föreslagna naturreservatet är på 
cirka 1,9 hektar och omfattar en del av detta Natura 2000 –objekt. De delar av Natura 2000 –
objektet (Tjärnar vid Jan i Myren) som hamnar utanför naturreservatet, bedöms inte ha en 
akut hotbild i dagsläget. 

 
Det föreslagna området samt utbredningen av Natura 2000-området och nyckelbiotopen. 
 
Naturvärden 
Området ligger på ett kuperat landskap. Även om området är litet har det mycket variation. I 
västra delen av området rinner en liten skogsbäck norrut bort från tjärnen utanför. Bäcken i 
sig bidrar till fuktigt mikroklimat. Runt bäcken växer fläckvis koncentrerat lövträd, så som 
klibbal, björk, asp och rönn. I områdets norra del finns gott om färskt död ved och utöver det 
finns det i hela området rikligt med död ved i olika förmultningsstadier. Östra delen av 
området är flackare. Skogen som helhet är grandominerad med blandning av tall och enstaka 
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lövträd. Vid områdets södra kant finns de en gles tallskog uppe på en höjd. Vissa tallar i 
området har invallningar, vilket tyder på att området har varit brandpåverkat tidigare. 
I tjärnarna utanför området har större vattensalamander inventerats. Arten lever i olika miljöer 
under olika delar av året och sin livscykel. Livet på land är en viktig del för större 
vattensalamanders livscykel genom att arten bland annat övervintrar i landmiljö. Strukturer 
som lågor och håligheter under block, som finns rikligt inom området, är viktiga som gömslen 
för större vattensalamander. 
 

 
Bäcken i områdets västra del. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arter
 
Mossor 
Källpraktmossa Pseudobryum cinclidioides (signalart) 
 
Grod- och kräldjur 
Större vattensalamander Triturus cristatus (skyddad enligt artskyddsförordningen) 
 
 

 
 
 



  
  
  Bilaga 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR LÄNSSTYRELSENS BESLUT 
 
 
VAR SKALL BESLUTET 
ÖVERKLAGAS 

 
Länsstyrelsens beslut kan skriftligen överklagas hos  regeringen, 
Miljödepartementet. 
 

 
VAR INLÄMNAS 
ÖVERKLAGANDET 

 
Er skrivelse skall inlämnas/skickas till Länsstyrelsen och inte till 
regeringen. 
 

 
TID FÖR ÖVERKLAGANDE 

 
Skrivelsen måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från 
den dag Ni fick del av beslutet, annars kan Ert överklagande inte tas 
upp till prövning. 
 

 
HUR MAN UTFORMAR SITT 
ÖVERKLAGANDE M M 

 
I skrivelsen skall Ni 
 
- tala om vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange ärendets 

nummer (diarienumret) 
 
- redogöra för hur Ni anser att beslutet skall ändras  
 
Ni bör också redogöra för varför Ni anser att Länsstyrelsens beslut är 
felaktigt. 
 
Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt Er. 
 
Behöver Ni veta mer om hur Ni skall gå till väga, så ring eller skriv till 
Länsstyrelsen. 
 

 
ÖVRIGA HANDLINGAR 

 
Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er ståndpunkt, så 
bör Ni skicka med det. 
 

 
UNDERTECKNA 
ÖVERKLAGANDET 

 
Er skrivelse skall undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge 
också postadress samt telefonnummer där Ni kan nås dagtid. 
 

 
 
 
 
 
Utgåva 8/07 
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