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BILDANDE AV NATURRESERVATET GÖTERYD I ÄLMHULTS 
KOMMUN 

BESLUT 
Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) området 
Göteryd som naturreservatet. Gränsen för naturreservatet ska vara den gräns som 
utmärks i fält och som anges på bifogad karta (bilaga 1). 

För att uppnå syftet med reservatet beslutar Länsstyrelsen att nedan angivna 
föreskrifter ska gälla för reservatet. 

Länsstyrelsen fastställer bifogad skötselplan (bilaga 2) för reservatets långsiktiga 
vård. 

Syftet med reservatet 
Syftet med naturreservatet är att: 

− bevara värdefulla naturmiljöer med tall- och lövrika skogar, myrmarker, 
trädklädd betesmark, strandmiljöer, mad och sjö så att den biologiska 
mångfalden bevaras och gynnas, 

− skogen ska vara naturskogsartad genom att vara varierad och flerskiktad 
med god tillgång på gamla träd, grova träd, ihåliga träd samt stående och 
liggande död ved, 

− mad och sjö bidrar till ett rikt fågelliv med lämpliga ostörda miljöer för 
häckning och födosök, 

− det rörliga friluftslivet ska ge möjlighet till naturupplevelser i tätortsnära 
läge. 

 
Syftet ska uppnås genom att: 

− naturen skyddas genom föreskrifter som reglerar jord- och skogsbruk och 
olika typer av exploatering, 

− skogen ska i huvudsak präglas av naturliga processer vilket kan efterliknas 
genom naturvårdsbränning eller annan naturvårdande skötsel. Genom 
skötsel ska också skog som är påverkad av skogsbruk restaureras, gran 
begränsas och livsmiljöer för växt- och djurlivet kan nyskapas, 

− betesmark och mad hävdas, 
− strövstig med tillhörande anordningar främjar upplevelsevärdena. 

Skälen för beslutet 
Skälen för beslutet är områdets prioriterade bevarandevärden med olika typer av 
äldre tall- och lövrika skogar, trädklädd betesmark och mad (fuktäng) samt det 
tätortsnära läget. Områdets naturvärden hotas av att gran expanderar på 
bekostnad av tall och lövträd, att skogen blir tätare och mindre variationsrik. För 
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att gynna bevarandevärdena behövs skötselåtgärder som möjliggörs i och med att 
beslut om naturreservat fattas. För att gynna bevarandevärdena behövs före-
skrifter och skötselåtgärder som möjliggörs i och med att beslut om naturreservat 
fattas. Skötselåtgärderna specificeras närmare i bilaga 2. 

Föreskrifter 

A. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 § andra stycket miljöbalken om 
inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden 
Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att: 
 

1. bedriva täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller annan jordart 

2. borra, spränga, schakta, gräva, dämma, dika, dikesrensa, fylla ut, tippa, 
anordna upplag eller utföra annan liknande åtgärd på land eller i vatten 

Anmärkning: 
Tillfälligt upplag i samband med skötselåtgärder får ske. 

3. anlägga väg, parkeringsplats eller vändplats 

4. ta bort eller skada stengärdesgård och odlingsröse 

5. uppföra byggnad, ledning, mast, vindkraftverk eller annan anläggning 
Anmärkningar: 

I. Jakttorn får uppföras på skogsmark. 
II. Anordning för tamboskap t.ex. vindskydd eller 

insamlingsfålla får uppföras efter Länsstyrelsens 
tillstånd. 

6. avverka, gallra, beskära, röja, så, plantera träd eller buskar eller utföra 
annan skogsbruksåtgärd eller skada enskilda träd eller buskar 

Anmärkning:  
Siktgata för jaktens behov får röjas. 

 
7. skada, ta bort eller upparbeta dött träd, vindfälle eller döda grenar 

Anmärkning:  
Vindfälle eller döda grova grenar som hamnar olämpligt och 
påtagligt hindrar framkomlighet på stigar och vägar får flyttas till 
annan lämplig plats inom reservatet. 

8. sprida bekämpningsmedel, gödsel, kalk eller annat jordförbättringsmedel 

9. ändra växt- och djurlivets sammansättning genom att föra in, så eller 
plantera ut arter på land eller i vatten 

10. utfodra vilt eller anlägga åtel 
Anmärkning:  
Saltsten för vilt får sättas upp i skogsmark. 

11. anlägga eller bedriva fiskodling 

12. jaga fågel 
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13. på våtmark transportera ut fällt vilt med fordon förutom med fyrhjuling 

eller dragare med liknande marktryck. 

 
Följande åtgärder kräver Länsstyrelsen tillstånd: 

14. bedriva tävlings-, övnings- eller lägerverksamhet 

15. sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel, konstföremål eller liknande 
Anmärkning: Jaktpass får markeras med bricka. 

B. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken om skyldighet för 
ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheter att tåla att följande 
åtgärder vidtas inom reservatet 
Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas tåla att 
följande anordningar iordningställs och åtgärder vidtas: 

1. utmärkning av reservatsgräns 

2. att skötsel utförs som behövs för att bevara och utveckla naturvärdena: 

− restaurering och skötsel av skog inbegripande, sådd/plantering 
av naturligt förekommande träd och buskar samt frihuggning av 
träd 

− skapande av högstubbar, lågor och hålträd 
− avverkning av träd, tillskapande och utplacering av död ved (inkl. 

död ved från områden utanför reservatet), röjning av sly och 
övrig veteranisering 

− naturvårdsbränning i skog 
− bekämpning av invasiva, främmande eller expansiva arter 
− uppsättning av fågel-, fladdermus-, och insektsholkar för att 

gynna dessa artgrupper 
− utsättning av i naturtyperna naturligt förekommande arter 
− skapande av jordblottor för att gynna växt- och djurliv 
− hydrologisk restaurering och biotopvård i vattendrag 
− betesdrift, slåtter och bränning på gräsmarker 
− upprättande av vindskydd om det behövs för betesdjur. 

3. iordningställande av anordningar för allmänheten i form av 
parkeringsplats, informationsplats, strövstig och rastplats 

4. åtgärder för vetenskaplig undersökning med tillstånd från Länsstyrelsen 

5. tillfälliga upplag i samband med skötselåtgärder 

6. användning av vägar i den utsträckning som behövs för att utföra 
skötselåtgärder enligt skötselplan 

Länsstyrelsen ansvarar för att skötselåtgärder enligt ovan och som specificeras i 
fastställd skötselplan utförs. 



 

 

  4 (10) 
 FÖRSLAG   

Datum 
2019-06-18 

Ärendenummer 
511-3-2018 

 
C. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas 
och vistas inom reservatet och om ordningen i övrigt inom området 
Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att:  

1.  skada naturföremål eller ytbildning, t.ex. genom att gräva, borra, måla eller  
 mejsla 

2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd 
och buskar 

3. plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, mossor, lavar eller andra växter 
annat än plockning av enstaka exemplar av icke-fridlysta arter. 

Anmärkning:  
Icke-fridlysta bär och matsvamp får plockas för husbehov 

4. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än 
enstaka exemplar av icke-fridlysta arter 

5. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad 
iordningställd parkeringsplats 

6. elda annat än på anvisad och iordningställd eldplats 

7. störa eller skada djurlivet t.ex. genom närgånget uppträdande vid bo- eller 
lekplats 

8. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur. 

 

Följande åtgärder kräver Länsstyrelsens tillstånd: 

9. vetenskaplig undersökning 

10. sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel, konstföremål, eller liknande  

11. bedriva tävlings-, övnings- eller lägerverksamhet 

 

Föreskrifterna hindrar inte: 
− förvaltaren eller den som arbetar på förvaltarens uppdrag att utföra de 

åtgärder som framgår av ovan angivna B-föreskrifter som behövs för 
reservatets vård eller uppföljning av bevarandestatus. 

− akuta reparationsåtgärder på ledning. Träd som fallit eller grenar som 
kapats vid åtgärder ska inte tas bort från utan flyttas inom naturreservatet. 

− normalt underhåll av ledning och ledningsgata, samt borttagande eller 
ersättning av ledning. Samråd ska dock ske med Länsstyrelsen för att på 
bästa sätt ta hänsyn till växt- och djurlivet. 

− åtgärder i samband med breddningen av väg 120, Vägplanbeskrivning, 
2018-09-05, Projektnummer: 157311.  

− normalt underhåll av vägområde. Träd som fallit eller grenar som kapats 
vid underhåll ska inte tas bort utan flyttas inom naturreservatet. 
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− övrig grävning i vägområde, t.ex. för nedgrävning av ledning. Samråd ska 

dock ske med Länsstyrelsen för att på bästa sätt ta hänsyn växt- och 
djurlivet. 

 
Föreskrifterna under C gäller omedelbart, även om de överklagas. 

Med Länsstyrelsens tillstånd enligt föreskrifterna ovan avses inte en 
dispensprövning utan att Länsstyrelsen i skriftlig form kan ge sitt tillstånd till en 
åtgärd efter att denna beskrivits på lämpligt sätt. 

Utöver ovan angivna föreskrifter gäller annan lagstiftning, bl.a. miljöbalken, 
jaktlagstiftning, terrängkörningslagen och kulturmiljölagen. 

 

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 

Ärendets beredning 
Utredningen om områdesskydd initierades 2018 då Växjö stift lämnade in en s.k. 
Komet-anmälan med förslag om fem nya naturreservat på egen mark varav 
Göteryd var ett. Stiftet hade också önskemål om bytesmark. Förslaget ledde till 
en affär mellan Naturvårdsverket och Växjö stift där Naturvårdsverket 
förvärvade delar av Göteryd 1:1. I reservatets östra del fanns sedan tidigare ett 
naturvårdsavtal på grannfastigheten Ljunggårdsköp 1:18. Diskussion inleddes 
därför med fastighetsägaren om detta område och vissa andra områden med stora 
naturvärden på den fastigheten skulle kunna ingå i naturreservatet. Detta 
resulterade i att området utökades i den östra delen enligt aktuell avgränsning. 

Dialog har förts med Trafikverket som planerar en ombyggnad av väg 120 och 
gränsen för naturreservatet har anpassats till gränsen för framtida vägområde 
efter breddning. 

Förslaget till beslut och skötselplan skickades den 18 juni 2019 till sakägare som 
förelades att komma in med eventuella erinringar.  

Myndigheter, ideella föreningar m.fl. har samtidigt lämnats tillfälle att yttra sig 
över förslaget. 

Synpunkter på förslaget till beslut 
Redovisning av synpunkter… 
 

Länsstyrelsens bemötande av inkomna synpunkter 
Bemötande av synpunkter… 
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LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING 
Många växter och djur som naturligt förekommer i det svenska skogslandskapet 
är idag hotade. Många av dem är beroende av gamla och grova träd eller 
multnande ved, företeelser som är ovanliga i den brukade skogen. Att på vissa 
platser skydda skogsområden från avverkning förbättrar förutsättningarna för att 
hotade arter ska kunna finnas kvar och utveckla livskraftiga bestånd. Riksdagen 
har därför i miljömålen beslutat att mer skog ska skyddas som bl.a. naturreservat 
parallellt med frivilliga avsättningar som markägarna själva gör. Även trädklädda 
betesmarker och öppna våtmarker vid sjöar är naturtyper som areellt minskar i 
landskapet och som har stor betydelse för hotade växter och djur. 
 
Sjön Römningen och dess omgivningar har i länets naturvårdsprogram erhållit 
klass 2 i en tregradig skala, där klass 1 är det högsta värdet. Området som helhet 
har mycket stora landskapsmässiga och biologiska värden och utnyttjas för 
friluftsliv. I det nu aktuella området (sydvästra delen av Römningen) finns en 
kombination av flera naturtyper med höga naturvärden. 
 
Växjö stift har i sin egen nyckelbiotopsinventering registrerat en nyckelbiotop vid 
de äldsta tallarna vid sjön och de har också avsatt stor andel av området som 
”naturvård, orört” i sin certifiering. En nyckelbiotop är registrerad i Skogs-
styrelsens inventering i den trädklädda betesmarken. Här finns sedan tidigare ett 
naturvårdsavtal där fastighetsägaren åtar sig att inte avverka träd, ta bort död ved, 
sprida gödsel, m.m. 
 
Beslutet följer regionala och nationella riktlinjer för prioritering av naturreservat 
och Sveriges internationella åtaganden om skydd av den biologiska mångfalden 
samt Sveriges miljökvalitetsmål. Länsstyrelsen bedömer att bildandet av natur-
reservatet bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen Levande skogar, Ett rikt 
odlingslandskap, Ett rikt växt och djurliv och Levande sjöar och vattendrag. 
 
Bevarandet av naturvärdena i området går inte att förena med skogsbruk eller 
exploatering. Genom att naturreservat inrättas kan ett långsiktigt skydd garanteras 
för de stora bevarandevärdena. Länsstyrelsen anser, vid en intresseprövning enligt 
7 kap 25 § miljöbalken, att reservatsföreskrifternas utformning innebär en rimlig 
balans mellan de värden som ska skyddas och det intrång detta innebär för 
enskilds rätt att använda mark och vatten. Reservatsbildningen är förenlig med 
miljöbalkens mål i 1 kap. 1§ och bestämmelserna om hushållning med mark och 
vatten i 3 och 4 kapitlen miljöbalken. 
 
I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§ förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning, bedömer Länsstyrelsen att den föreslagna 
ordningsföreskriften enligt 7 kap 30 § miljöbalken innebär så begränsade 
kostnadsmässiga och andra konsekvenser att det saknas skäl för en 
konsekvensutredning av regelgivningen. 
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UPPGIFTER OM NATURRESERVATET 
 
Namn: 

 
Göteryd 

 
NVR-Id: 

 
2048498 

 
Län: 

 
Kronobergs län 

 
Kommun: 
 
Lägesbeskrivning: 
 
 

 
Älmhult 
 
Ca 100 m norr om Göteryds kyrka/kyrkby och 15 km väster 
om Älmhults tätort 
 

Centrumkoordinater 
(SWEREF99TM) 

X: 431937, Y: 6270542 
 

 
Naturgeografisk region: 

 
11 Sydsvenska höglandets västdel 

 
Riksintresse: 

 
Riksintresse för kulturmiljövård (MB 3:6) 
 

IUCN-kategori IV, Habitat/Artskyddsområde (Habitat/Species Management 
Area) 

  

Fastigheter och  
markägarkategori: 

Fastigheter Markägarkategori 

Göteryd 1:1 
Ljunggårdsköp 1:18 

Växjö stift (Naturvårdsverket) 
Privat 

 

Servitut/rättigheter/ 
samfälligheter: 

Göteryd 1:1 
-  Ledningsrätt, tele, 0765-13/15.1, Ekonomiska 

föreningen Göteryd- Delary fiber syd 
Ljunggårdaköp 1:18 

- Ledningsrätt, tele, 0765-13/21.1, Ekonomiska 
föreningen Göteryd- Delary fiber öst 

 
Sakägare: Enligt bilaga 4 

 
Areal: 

 
Totalt: 133 ha, varav 79,8 ha land och 53,2 ha vatten 

 
Förvaltare: 

 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
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BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Det aktuella området ligger omedelbart norr om kyrkbyn Göteryd och allmänna 
vägen 120 samt söder om sjön Römningen. 

Den västra och större delen består av barrblandskog av tall och gran, tallbevuxen 
myr och strandkärr. Skogen har stort inslag av gamla och grova träd. Det finns 
god tillgång på både stående och liggande död ved. Brandticka växer på död ved i 
området. I gläntor finns inslag av ek, björk och annat löv. Utmed strandkanten 
växer tallar som närmar sig 200 år. Området har historiskt varit betydligt mer 
öppet och delar av fastmarken har varit ljunghed. Idag är skogen till stor del 
gammal och området har stora värden för t.ex. svampar, insekter och fåglar. Här 
finns en anlagd stig, med spång över de blötaste delarna. Utefter stigen finns 
informationsskyltar om områdets natur- och kulturvärden. 

Den östra delen består av en restaurerad öppen mad (fuktäng) med god hävd 
genom bete och slåtter. Intill fuktängen finns en trädklädd betesmark. Betes-
marken har både öppna och täta partier samt torra och blöta områden. Här finns 
många äldre grova lövträd, hålträd samt bärande träd och buskar. I trädskiktet 
finns gott om vidkroniga ekar och det finns även några grova lindar som tidigare 
hamlats samt gamla hasselbuketter. Andra träd och buskar som finns i 
betesmarken är björk, asp, al, rönn, apel, sälg, vide, ask, lönn, en och nypon. 
Signalarter som lindskål, sotlav, rostfläck och krusig ulota växer på äldre 
trädstammar och i gräsmarken växer hirsstarr, stagg och ängsvädd.  

Längst i sydöst finns ett område med blandsumpskog med tall och björk. 

Sjön Römningen har varierande stränder med flera naturtyper och ett rikt fågelliv. 
Flytsäv förekommer inom området. Klockgentiana och sjötåtel finns i närbelägna 
vikar utanför området. 

Området kring sjön Römningen är mycket rikt på fornlämningar och fynden av 
hällkistor är speciellt många. Hällkistor är gravar från slutet av stenålder till början 
av bronsåldern. Området utgör en kulturhistorisk miljö av nationell betydelse, en 
kulturmiljö av riksintresse. Reservatet är beläget inom området. Inom reservatet 
har man hittat boplatser, en fyndplats, en kolbotten efter en resmila, en medeltida 
husgrund och rester av en skvaltkvarn. Området kring Römningen har även ett 
historiskt värdefullt odlingslandskap med rötter i medeltiden. 

 

FÖRORDNANDE OM KUNGÖRELSEDELGIVNING 
Länsstyrelsen förordnar, med stöd av 49 § delgivningslagen (2010:1932) 
jämfört med 27 § förordningen (1998:1252) om områdeskydd enligt 
miljöbalken m.m., att delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse. 
Kungörelsen ska inom 10 dagar från detta förordnande införas i Post- och 
Inrikes Tidningar och i ortstidningen ...  
 
Delgivningen ska anses ha skett två veckor efter dagen för detta beslut, förutsatt 
att kungörelsen inom 10 dagar från beslutet införts i ovan nämnda tidningar.  
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Beslutet hålls tillgängligt på Länsstyrelsen, Kungsgatan 8, Växjö och på 
Länsstyrelsens hemsida, www.lansstyrelsen.se/kronoberg  
 

ÖVERKLAGAN 
Detta beslut kan överklagas av den som beslutet angår (16:12 § miljöbalken) 
genom skrivelse till regeringen. Överklagandet ska dock skickas in per e-post till 
kronoberg@lansstyrelsen.se. Länsstyrelsen måste ha fått överklagandet senast den 
…, annars kan inte regeringen pröva överklagandet. 

Överklagandet bör innehålla följande: 
• hänvisning till detta beslut, dnr 511-3-2018 
• vad som ska ändras och varför 
• namnteckning, namnförtydligande och adressuppgifter 
• eventuella handlingar som stöder överklagandet. 

BESLUTANDE 
Beslut i ärendet har fattats av landshövding xxx. 
 
I handläggningen av ärendet, i vilket naturskyddshandläggaren xxx varit 
föredragande, har även xxx medverkat. 
 
 

BILAGOR 
1. Beslutskarta 
2. Skötselplan 
3. Sändlista/Sakägarförteckning (ej i remiss) 
4. Miljöbalkens regler om naturreservat (ej i remiss) 
5. Hur man överklagar (ej i remiss) 

  

http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg
mailto:kronoberg@lansstyrelsen.se
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