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Naturreservatet Tyringemossen bildades 2013. Syftet med  
naturreservatet är att bevara och restaurera en ornitologiskt,  
botaniskt, geologiskt och hydrologiskt värdefull myr.

Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen Skåne. 
www.lansstyrelsen.se/skane

Området ingår i EU:s ekologiska  
nätverk av skyddade områden  
Natura 2000.

          Föreskrifter Tyringemossen

Inom naturreservatet är det förbjudet att:
• förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,  

exempelvis genom att spränga, gräva, borra, måla eller på 
annat sätt skada torvmarken, terrängformer, levande eller 
döda träd eller stubbar,

• plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter eller 
vedlevande svampar, bär och matsvamp för husbehov  
undantagna,

• avsiktligt störa eller påverka djurlivet,

• elda,

• anordna orientering, snitslade spår eller motsvarande,

• medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,

• sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig 
anordning.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:
• fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa 

djur annat än genom håvning, handplockning eller annan 
selektiv metod med efterföljande återutsättning inom  
naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka 
beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden 
registreras i Artportalen och att insamlandet inte bryter mot 
fridlysningsbestämmelserna,

• utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt).

Jorduggla 
Asio flammeus 

Tyringemossen 
 

Tyringemossen är en del av ett av södra Sveriges  
största myrkomplex, Vakö myr. 

Vakö myr är en typisk högmosse med ett öppet 
mosseplan omgivet av skog. I den norra delen sticker 
några öar upp och runt den sex km² stora, öppna 
mossen ligger gammal gran- och bokskog.  
Hela mossen är 13 km² stor och tillhör Helgeåns  
avrinningsområde. 

Ingen entré för besökare finns på den skånska sidan 
men vid Låkan i Kronobergs län finns spångade  
stigar, och utsiktspunkter där du kan njuta av vildmark, 
tystnad och en oändlig himmel. Vägen till p-platsen är 
skyltad från vägen som passerar förbi Låkan. 

Branden förändrade myren
Sommaren 1992 startade en stor brand på mossen 
som tog veckor att släcka. Branden har gjort mossens 
öppna ytor större och blötare.  
Förändringarna i miljön har gynnat fåglar som  
ljungpipare, grönbena, tjäder och orre. 

En gammal arbetsplats
I början av 1900-talet var myren allt annat än öde och 
stilla. Torvbrytningen var i full gång, och som mest  
arbetade 800 personer med att få fram bränsle till  
ånglok och uppvärmning. 
Harry Martinsson var 13 år när han 1917 arbetade för 
Torvbränneriet Vakö. I hans självbiografiska roman 
”Vägen ut” beskriver han målande om det hårda 
arbetet. I den södra delen av mossen finns många av 
de vattenfyllda torvgravarna kvar.

Tre naturreservat
Det småländska naturreservatet Vakö myr i norr är störst och mest 
lättillgängligt. På den skånska sidan skyddar naturreservatet 
Tyringemossen 28 hektar av den sydvästra delen av mossen och 
naturreservatet Vakö myr 217 hektar i sydöstra delen. 


