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Ombildande och utvidgning av naturreservatet Råmebo i
Halmstads kommun.

Beslut
Länsstyrelsen i Hallands län beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (MB) att
förklara det område som avgränsas av blå heldragen linje på ovanstående karta
som naturreservat, med syfte, skäl och föreskrifter enligt nedan.
Reservatets gränser ska märkas ut i fält och dess namn ska vara Råmebo.
Postadress
Besöksadress
301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2

E-post
Halland@lansstyrelsen.se

Telefon
010 – 224 30 00
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Länsstyrelsen i Hallands län beslutar med stöd av 7 kap. 7 § första stycket miljöbalken
att förordnande om naturreservat avseende fastigheten Råmebo 1:11, Halmstads
kommun från 1966-11-25 d nr III R11 7 65 upphör att gälla när föreliggande beslut
vunnit laga kraft.
Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars
rättigheter att använda mark-och vattenområden berörs inom reservatsområdet.
I enlighet med 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken
m.m. fastställer Länsstyrelsen bifogad skötselplan (bilaga 2).
Syftet med naturreservatet
Syftet med naturreservatet är att vårda, bevara och återställa värdefulla naturmiljöer
och bevara biologisk mångfald samt att skydda och nyskapa livsmiljöer för
skyddsvärda arter. Gammal ädellövskog ska gynnas i naturreservatet.
Särskilt viktigt att bevara och återställa är strukturer och funktioner som är nödvändiga
för den biologiska mångfalden såsom gamla eller senvuxna ädellövträd, olikåldrighet i
trädskiktet, hög, kontinuerlig tillgång av död ved i olika nedbrytningsstadier och
naturlig hydrologi.
Syftet är även att skapa möjligheter för arter att sprida sig inom och mellan reservat
och nyckelbiotoper i trakten.
Reservatet ska bidra till att gynnsam bevarandestatus uppnås i den boreala regionen
för förekommande arter och naturtyper som Sverige har förbundit sig att skydda i
internationella konventioner och överenskommelser.
Reservatet ska vara tillgängligt för rekreation och friluftsliv i den mån områdets
biologiska värden inte hotas.
Syftet skall nås genom att:
•

land- och vattenmiljöerna skyddas mot exploatering och produktionsinriktat
skogsbruk,

•

lövskogen skyddas från sådana ingrepp och störningar som kan äventyra dess
fortbestånd som livsrum för hotade arter,

•

ingen ved från lövträd förs ut ur reservatet,

•

naturliga processer får fortgå. Exempel på naturliga processer är att träd ska få
åldras, dö och brytas ned genom angrepp av svampar, insekter eller genom
stormfällning och att nya lövträd sedan föryngras naturligt i de luckor som bildas,
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•

röjning sker kring gamla bokar, ekar, tallar och andra lövträd. Utvalda träd
veteraniseras,

•

gran avvecklas och omförs till löv- och blandskog och uppväxande gran röjs bort,

•

främmande arter bekämpas om de riskerar att skada de naturvärden som reservatet
avser att bevara,

•

nya kunskaper om hotade och hänsynskrävande arter och naturtyper beaktas i
skötseln av reservatet, samt genom att

•

informationsmaterial tas fram och anordningar för friluftslivet anläggs och
underhålls.

Skälen för beslutet
Området är bevuxet med gamla bokskogar med skyddsvärd flora och fauna.
Exploatering och skogsbruksåtgärder som avverkning och gallring i bokskogen utgör
hot mot dess naturvärden.
Naturvårdande skötsel i form av avveckling av gran samt gallringar och röjningar för
att gynna ädellövträd och tall är nödvändig för att bevara naturvärdena.
Föreskrifter
A. Med stöd av 7 kap. 5 § MB, om inskränkningar i rätten att använda mark- och
vattenområden inom reservatet, är det utöver vad som annars gäller förbjudet att:
1.
uppföra byggnad, anläggning eller anordning,
2.

uppföra mast eller antenn, anlägga luft- eller markledning,

3.

anlägga väg,

4.

borra, spränga, schakta, gräva, markbearbeta eller bedriva täkt,

5.

dika, dämma, dikesrensa eller utföra annan åtgärd som kan påverka områdets
hydrologi. Med Länsstyrelsen tillstånd är det dock tillåtet att underhålla dike
enligt bestämmelserna i 11 kap. 17 § miljöbalken under förutsättning att diket är
lagligt anlagt,

6.

anordna upplag tippa eller fylla ut,

7.

kalka, gödsla eller sprida bekämpningsmedel,

8.

avverka, gallra, röja, föryngra skog eller på annat sätt påverka vegetationen,

9.

ta bort eller upparbeta dött träd, vindfälle eller döda grövre grenar,
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10.

framföra motordrivet fordon annat än på bilväg eller parkera annat än på anvisad
plats,

11.

sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,

12.

stödutfodra vilt inklusive användning av åtel samt

13.

ta bort eller skada stengärdesgård.

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

14.

uppföra jakttorn,

15.

inplantera för området främmande arter,

16.

utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering, insamling, fångst
eller annan påverkan på naturmiljön.

Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för:
•

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 B. 1 – 6 och karta 3 nedan,

•

utsättning av nationellt hotade arter som är knutna till reservatets naturtyper och där
utsättningar krävs för att stärka artens möjlighet till långsiktig överlevnad i länet,
under förutsättning att Länsstyrelsen beviljat tillstånd för utsättningen,

•

markägarens avverkning av granbestånd inom avdelningarna 2.2, 2.3, 2.6 senast år
2020 och avdelning 2.7 och 2.8 senast år 2035 på fastigheten Råmebo 1:2, se karta 2
nedan,

•

markägarens avverkning av granbestånd inom avdelningarna 3.1 och 3.6 senast år
2065 på fastigheten Råmebo 1:3, se karta 2,

•

reparationer och underhåll av befintliga elanläggningar enligt karta 2, inklusive
nödvändig körning med maskiner, upplag, röjning och fällning av farliga kantträd vid
transformatorstationen, samt reparationer och underhåll av befintlig bilväg enligt karta
2. Undantaget gäller endast under förutsättning att:
-

åtgärder genomförs perioden 1 september - 31 mars. Om reparationer är akut
påkallade kan de dock utföras även vid andra tidpunkter. Länsstyrelsen ska då
meddelas innan åtgärderna vidtas.

-

markskador minimeras och eventuellt uppkomna skador repareras,

-

inget material tillförs området som kan innehålla för området främmande arter
eller förorenande ämnen,

-

överskottsmassor och överblivet material forslas ut ur naturreservatet,

-

eventuell en, hassel, nypon, slån, apel och hagtorn sparas om de inte utgör hinder
för elsäkerheten eller ledningsunderhåll samt att

-

eventuellt avverkningsmaterial lämnas inom reservatet.
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jakträttsinnehavare att använda motordrivet fordon för uttransport av älg, hjort och
vildsvin i enlighet med terrängkörningsbestämmelserna.

Karta 2. Kartan visar en rumslig precisering av de undantag från föreskrifterna enligt
7 kap. 5 § som gäller för sakägarna vid genomförande av vissa åtgärder.

LÄNSSTYRELSEN

BESLUT
2020-09-15

6 (14)
511-2596-19

B. För att tillgodose syftet med reservatet förpliktigas med stöd av 7 kap. 6 § MB
ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten tåla åtgärder inom området
enligt följande:

1. utmärkning av naturreservatets gräns enligt Naturvårdsverkets anvisningar,
2. skötsel av området enligt följande:
a
b
c
d
e
f

avverkning, gallring, röjning och ringbarkning av gran,
frihuggning av lövträd och tall för att skapa variation i trädskiktet,
veteranisering av träd,
ringbarkning,
skapande av död ved,
sådd och plantering av ädellövskog på fastigheten Råmebo 1:2 i avdelningarna
2.3, 2.4, 2.6, 2.7, och 2.8 (se karta 3 nedan),
g sådd och plantering av ädellövskog på fastigheten Råmebo 1:3 i avdelningarna
3.1, 3,3, 3.6 och 3.7 (se karta 3),
h sådd och plantering av ädellövskog på fastigheten Råmebo 1:5 i avdelningarna
5.2, 5.4, 5.6 och 5:11 (se karta 3),
3. underhåll av parkeringsplats och informationsskylt (se karta 3),
4. undersökningar och dokumentation av friluftsliv, mark, vatten samt växt- och
djurliv,
5. utsättning av hotade arter där utsättningar krävs för att stärka artens möjlighet till
långsiktig överlevnad i länet samt
6. bekämpning av främmande arter.
C. Med stöd av 7 kap. 30 § MB, om rätten att färdas och vistas i reservatet, är det utöver
vad som annars gäller förbjudet att:

1. skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
2. skada, plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar annat än enstaka
exemplar. Förbudet gäller inte plockning av matsvamp.
3. framföra motordrivet fordon annat än på bilväg och parkera annat än på anvisad
plats,
4. elda samt,
5. sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift.
Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

6. anordna lägerverksamhet, tävlingar eller arrangemang,
7. utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering, insamling, fångst
eller annan påverkan på naturmiljön
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8. använda fällor som dödar ryggradslösa djur och
9. inplantera för området främmande arter.

Karta 3. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § MB. Kartan visar var länsstyrelsen har rätt att
plantera löv enligt punkterna f, g och h i föreskrift B 2. ovan samt underhålla
parkeringsplats och informationstavla enligt föreskrift B 3. Övriga föreskrifter i beslutet
som grundas på 7 kap. 6 § miljöbalken gäller för hela naturreservatet.
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Upplysningar:
Om föreskrifterna ovan
A-föreskrifterna gäller för åtgärder och verksamheter som genomförs med stöd av
äganderätt till fastighet eller andra juridiska rättigheter, t.ex. nyttjanderätt och servitut.
I det fall en åtgärd som enligt lag enbart får utföras av en rättighetsinnehavare, utförs
av en person som saknar rättighet, omfattas denna person av de förbud som meddelas i
A-föreskrifterna. Således gäller A-föreskrifterna till exempel för alla personer som
röjer sly eller avverkar i reservatet, eftersom en sådan åtgärd endast får utföras av
rättighetsinnehavare (eller av annan efter medgivande från rättighetsinnehavare).
C-föreskrifterna gäller för allmänheten. Föreskrifterna riktar sig även till markägaren
och andra med särskilda rättigheter då dessa utövar aktiviteter som inte är knutna till
dessa rättigheter. C-föreskrifterna gäller följaktligen för alla som promenerar med en
hund, men inte när en hund används vid jakt, då jakt är en rättighet som regleras i Aföreskrifterna.
Länsstyrelsen vill också upplysa om att föreskrifterna om begränsning av rätten att
färdas och vistas i reservatet gäller omedelbart och även om beslutet överklagas
(7 kap. 30 § MB).
Rätt att få ersättning
I 31 kap. miljöbalken finns bestämmelser om rätt till ersättning från staten med
anledning av föreskrifter om åtgärder och inskränkningar som rör naturreservat. Den
som vill göra anspråk på ersättning eller kräva inlösen ska väcka talan inom ett år från
det att beslutet på vilket anspråket grundas har vunnit laga kraft. I annat fall går rätten
till ersättning eller inlösen förlorad.
Andra bestämmelser
Länsstyrelsen erinrar även om att andra lagar, förordningar och föreskrifter än
reservatsföreskrifterna gäller för området. Av särskild betydelse för syftet med
reservatet, eller som ett komplement till föreskrifterna är bland andra:
7 kap. 13-18h §§ miljöbalken, strandskyddsbestämmelser
Strandskyddsområde berör de delar av reservatet som ligger inom 100 meter från
vattendragen. Strandskyddsbestämmelsernas syfte är att trygga förutsättningarna för
allmänhetens friluftsliv samt att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djuroch växtlivet. Åtgärder som kan skada eller motverka syftet med strandskyddet är
förbjudna.
7 kap. 27-29 §§ miljöbalken, Natura 2000
Det krävs tillstånd för att vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön
inom ett Natura 2000-område. Detta gäller även åtgärder som utförs utanför det
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aktuella området, om det får effekter inom området.
11 kap. miljöbalken, vattenverksamhet, samt lagen (1998:812) med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet.
Med vattenverksamhet avses bland annat uppförande, ändring, lagning och utrivning
av dammar, bortledande av vatten från eller grävning och rensning av vattenområden
samt andra åtgärder i vattenområden om åtgärden syftar till att förändra vattnets djup
eller läge. Även åtgärder som utförs för att avvattna mark eller som utförs för att sänka
eller tappa ur ett vattenområde eller skydda mot vatten, när syftet med åtgärden är att
varaktigt öka en fastighets lämplighet för ett visst ändamål är att betrakta som
vattenverksamhet (markavvattning).
12 kap. 6§ miljöbalken
För verksamheter och åtgärder som kan ändra naturmiljön väsentligt krävs samråd
med Länsstyrelsen, i de fall verksamheten eller åtgärden inte omfattas av
tillståndsplikt eller anmälningsplikt enligt miljöbalken.
Råmebo är ett bokskogsområde som är beläget 4 km norr om Simlångsdalen. En stor
del av området har av Skogsvårdsstyrelsen registrerats som nyckelbiotop.
Nyckelbiotoperna består av äldre bokskog, några bokbestånd är mycket gamla. Död
ved förekommer, både liggande och stående. Bokskogen är mycket artrik, inte minst
lavfloran med x rödlistade arter.
4-9 §§ artskyddsförordningen (2007:845), fridlysta arter
Många arter är fridlysta. Det innebär att djuren och växterna inte får skadas eller
störas, och i många fall även att fortplantningsområden och viloplatser är skyddade.
Alla fåglar, groddjur, kräldjur, fladdermöss samt orkidéer är fridlysta, och dessutom
ett urval av andra organismer. Flodpärlmussla är fredad enligt förordningen om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen (SFS 1994:1716).
2 kap. 1, 6-8 §§ kulturmiljölagen (1988:950), fornlämningar
De fasta fornlämningar som återfinns inom reservatet är skyddade enligt lag. Det är
förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse,
plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning.
Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen får vidta de åtgärder som behövs för att
skydda, vårda och undersöka en fast fornlämning.
16 § lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter
Under tiden den 1 mars-20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras
från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall
hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de
inte används vid jakt.
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Hur man överklagar
Eventuellt överklagande skickas till halland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen,
301 86 Halmstad. Ange vilket beslut som överklagandet gäller, t.ex. genom att ange
diarienumret. Skriv också vilken ändring som begärs.
För att överklagandet ska kunna prövas måste det komma in till Länsstyrelsen senast
den 9 oktober. Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska
överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet
meddelades.
Länsstyrelsen skickar överklagandet vidare till Regeringen för prövning.
Kungörelse av beslut
Detta beslut kommer att kungöras i ortstidning, i Post och Inrikes Tidningar och i
länets författningssamling enligt 27 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd
enligt miljöbalken m.m.
Beslutet hålls tillgängligt på Länsstyrelsen i Hallands län och Länsstyrelsens hemsida
www.lansstyrelsen.se/halland t o m den 9 oktober.
Uppgifter om reservatet
Namn

Råmebo

Kommun

Halmstad

Distrikt

Enslöv

Fastigheter

Råmebo 1:11, Öknalt 1:24 samt delar av
fastigheterna Råmebo 1:2, 1:3 och 1:5. Dessutom
berörs gemensamhetsanläggningen Råmebo GA:1

Reservatet bildades år

1966 (del av området)

Areal

44,6 hektar

Lägesbeskrivning

Cirka 4 km norr om Simlångsdalen utmed väg 645

Mittkoordinater

N 6292231, E 384172 (SWEREF 99 TM)

Naturgeografisk
region

Region 11. Sydsvenska höglandets myrrika
västsida

Naturvårdsregister-ID

2001411

Förvaltare

Länsstyrelsen
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Beskrivning av området
Området bildar en utvidgning av naturreservatet Råmebo som inrättades 1966. Det
ligger på sydsvenska höglandet norr om Simlångsdalen mitt i Sydsveriges mest
humida region. Bokskog dominerar det tämligen flacka landskapet men det finns
inslag av andra lövträd samt även barrblandskogar och planterade granskogar.
Bokskogarna är av örtfattig, hedartad typ. Den norra delen, det ursprungliga reservatet,
innehåller gamla bokträd uppkomna i början av 1700-talet. Dessa omges bitvis av täta
ruggar av unga bokar. Viss utglesning av ruggarna och avverkning av gran har utförts
under 2010-talet. Flera granplantager har avverkats nyligen och ytorna har planterats
med bok.
På fuktig mark och torvmark finns sumpskog, tallmosse och öppen myr. Flertalet
bestånd är i senare tid orörda och har ett växlande inslag av död ved.
Väg 645 ingår inte i reservatet.
Fastigheten Öknalt 1:24 ägs av Naturvårdsverket, Råmebo 1:5 av Halmstads kommun
och Råmebo 1:11 ägs av Hallands Naturskyddsförening. Övriga fastigheter är
privatägda.
Ärendets handläggning
Naturreservatet Råmebo bildades 1966. Naturvärdena i omgivande nyckelbiotoper
uppmärksammades i samband med nyckelbiotopsinventeringar på 1990-talet.
Utvidgningen initierades 2008 då markägarna informerades om planerna. Efter
förhandlingar med Bergvik Skog förvärvade staten hösten 2009 ett område på Öknalt
1:5. Avtal slöts 2013 med Halmstads kommun rörande del av fastigheten Råmebo 1:5
och 2019 kom Naturvårdsverket överens om avtal med markägarna på fastigheterna
Råmebo 1:2 och 1:3.
Länsstyrelsen upprättade ett förslag till beslut om bildande av reservatet och skickade
den 17 april 2020 ut ett föreläggande till ägare och andra innehavare av särskild rätt till
marken att yttra sig över förslaget senast den 15 juni 2020. Samråd skedde samtidigt
med berörda myndigheter. Synpunkter inkom från sakägare: Halmstads kommun,
Naturskyddsföreningen och E.ON. Inkomna synpunkter har sammanfattats och
kommenterats i bilaga 4.
Länsstyrelsens bedömning
Reservatet ligger inom värdetrakt för ädellövskog, nr 4 - Hallands mellanbygd, enligt
strategin för skydd av skog i Hallands län. Området hyser skogliga nyckelbiotoper
samt skogstypen ädellövskog av bok som Halland har ett svenskt och ett internationellt
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ansvar att bevara. Hedbokskogarna inom reservatet bedöms ha höga naturvärden på
beståndsnivå. Artrikedomen är stor främst bland mossor, lavar storsvampar och
skalbaggar. 26 rödlistade och 60 regionalt naturvårdsintressanta arter har noterats i
området. Det ursprungliga reservatet som också är ett Natura 2000-område är endast
10 ha och det finns ett stort behov av utvidgning med närliggande bokskogar för att
mångfalden av arter ska ha en chans att överleva på längre sikt. Sammantaget gör detta
att området är prioriterat för skydd enligt den nationella strategin för formellt skydd av
skog. Området ingår också i det kommunala naturvårdsprogrammet.
Det som kan hota naturvärdena är bland annat exploatering, avverkning, plantering av
gran och främmande trädslag samt konkurrens från gran. Även exploateringar utanför
reservatets gränser kan i vissa fall vara negativa för natur- eller upplevelsevärden.
Då ett rationellt skogsbruk inte är förenligt med bevarandet av arterna i området
behövs någon form av långsiktigt skydd. Området kräver en del skötsel- och
restaureringsinsatser vilket medför att en skötselplan behövs. Vidare krävs
ordningsföreskrifter för att bevara områdets värden. Naturreservat är därmed den
lämpligaste skyddsformen.
Upphävande av tidigare beslut
Länsstyrelsen bedömer att det finns synnerliga skäl att upphäva förordnande om
naturreservat avseende fastigheten Råmebo 1:11, Halmstads kommun från 1966-11-25
d nr III R11 7 65, eftersom skäl, syfte och föreskrifter till skydd för områdets
skogsmiljöer saknas i förordnandet. Föreliggande beslut innebär ett tydligare och
starkare skydd både av de natur- och friluftsvärden som förordnandet avsåg att skydda
och av de naturtyper som är utpekade i Natura 2000-omådet Råmebo. Föreliggande
beslut innebär också en väsentlig arealökning av natur- och friluftsmiljöerna vilket ger
en större möjlighet att naturvärdena finns kvar på lång sikt.
Beslutets förenlighet med riksintressen, miljömål och områdesbestämmelser
EU-kommissionen har beslutat att en del av området utgör ett område av
gemenskapsintresse - SE0510155, enligt rådets direktiv (92/43/EEG) om bevarande av
livsmiljöer samt vilda djur och växter, och att det ingår i nätverket Natura 2000.
Länsstyrelsen har beaktat de värden som varit grund för att området utpekats som
Natura 2000-område och beslutet har utformats med tanke på dessa värden.
Beslutet följer vidare de nationella riktlinjerna för prioritering av naturreservatsskydd
och Sveriges internationella åtaganden om skydd av den biologiska mångfalden.
Utvidgning och ombildande av naturreservatet Råmebo bidrar till att uppnå
miljökvalitetsmålen Levande skogar och Ett rikt växt och djurliv.
Reservatsbeslutet är förenligt med hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. MB.
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Länsstyrelsen bedömer att detta beslut medför en från allmän synpunkt lämplig
användning av mark- och vattenresurser samt att det överensstämmer med den för
området gällande översiktsplanen.
Konsekvensutredning vid regelgivning
Enligt 4 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning, ska
länsstyrelsen vid beslut om ordningsföreskrifter formulerade med stöd av
7 kap. 30 § MB göra en konsekvensutredning av kostnadsmässiga och andra
konsekvenser i den omfattning som behövs. Enligt 5 § samma förordning kan
länsstyrelsen, om den bedömer att det saknas skäl att genomföra en konsekvensutredning, besluta ordningsföreskrifter utan att göra en konsekvensutredning.
Länsstyrelsen bedömer att det saknas skäl att genomföra en konsekvensutredning av
de ordningsföreskrifter som beslutas i detta ärende.
Intresseprövning
Länsstyrelsen anser, vid en intresseprövning enligt 7 kap. 25 § miljöbalken, att
avgränsningen av området och föreskrifternas utformning i detta beslut innebär en
rimlig balans mellan de värden som skall skyddas och det intrång detta innebär för
enskilds rätt att använda mark och vatten.
Medverkande i beslutet
Detta beslut har fattats av landshövding Brittis Benzler. I handläggningen av ärendet
medverkade länsråd Jörgen Peters, naturvårdsdirektör Henrik Martinsson, antikvarie
Jenny Nord och naturvårdshandläggare Ingegerd Svensson. Den sistnämnda har varit
föredragande.

Brittis Benzler

Ingegerd Svensson

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
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Bilagor
Bilaga 1

Översiktskarta

Bilaga 2

Skötselplan

Bilaga 3

Rödlistade och regionalt intressanta arter

Bilaga 4

Sammanställning av remissvar

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

