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UTÖKNING AV NATURRESERVATET SKÄRASKOG I 

UPPVIDINGE KOMMUN 

BESLUT 
Länsstyrelsen i Kronobergs län föreskriver med stöd av 7 kap. 4–7 och 30 §§ 
miljöbalken (1998:808) följande:  

Naturreservatet Skäraskog ska utökas med 65,1 ha och därmed totalt omfatta 
65,9 ha. Gräns för naturreservatet ska vara den gräns som anges i bifogad karta 
(bilaga 1). 

Länsstyrelsen upphäver med stöd av 7 kap. 7 § första stycket miljöbalken delvis 
besluten från den 7 november 1959 med diarienummer IIIÖ1 17 56 (bilaga 3) 
och IIIÖ 20 56 (bilaga 4) avseende fridlysning av naturminnen, vilka med stöd av 
naturvårdslagen (1964:822) ombildats till naturreservat, såvitt avser syfte, 
reservatsföreskrifter och skötselplan. Det innebär att besluten ovan fortfarande 
gäller såvitt avser förklaringen av området som naturreservat med de ändringar 
som anges i detta beslut. 

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 i enlighet med 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
(1998:1252). 

Syftet med reservatet 

Syftet med naturreservatet är att: 

− bevara och restaurera öppna och trädklädda ängs- och betesmarker och 
lövskogar så att de biologiska värdena knutna till såväl markflora som 
trädskikt bevaras och stärks, 

− områdets skogar ska bevaras som, eller vid behov restaureras till, 
naturskogar med gamla träd och en varierad och flerskiktad struktur med 
god förekomst av död ved i olika nedbrytningsstadier, 

− det rörliga friluftslivet ska ges möjlighet till naturupplevelser i ett artrikt 
och vackert kulturlandskap. 

Syftet ska uppnås genom att: 

− områdets skyddsvärda naturmiljöer bevaras genom föreskrifter som 
reglerar jord- och skogsbruk och olika typer av exploatering, 

− områdets skogar i huvudsak får präglas av naturliga processer. Skogar 
påverkade av skogsbruk restaureras för att utvecklas mot naturskogar rika 
på lövträd, gran begränsas och livsmiljöer kan nyskapas för att gynna 
skyddsvärda växter och djur, 

− lämpliga åtgärder för att främja upplevelsevärdena vidtas. 
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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 eller odlingsröse 

5. uppföra byggnad, ledning, mast, vindkraftverk eller annan anläggning 
Anmärkning:  
Användning av kalvgömmor är tillåten för att tillgodose kalvarnas 
behov. 

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

Anmärkning:  
Fastighetsägare får avverka och transportera ut gran t.o.m. år 2025 
inom områden markerade på beslutskartan, bilaga 1. 

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

8. sprida bekämpningsmedel, gödsel, kalk eller annat jordförbättringsmedel 

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

10. utfodra vilt, sätta upp saltsten för vilt eller anlägga åtel 

11. rutinmässigt eller förebyggande behandla betesdjur med avmaskningsmedel 

12. tillskottsutfodra och vinterbeta 

 

Följande åtgärder är förbjudna att vidta utan Länsstyrelsens tillstånd: 

13. uppföra jakttorn 

14. öppna upp siktgata för jaktens behov  

15. bedriva tävlings-, övnings- eller lägerverksamhet 

16. sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel, konstföremål eller liknande 
Anmärkning:  

  Jaktpass får markeras med skylt. 
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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 och information om reservatet 

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

− slåtter, betesdrift och odling av allmogeåker om inte fastighetsägaren själv 
utför detta, eller anlitar annan brukare, 

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

− tillskapande och utplacering av död ved (inkl. död ved från områden 
utanför reservatet), hamling, veteranisering, flytt av vindfällen, 

− naturvårdsbränning, 

− bekämpning av invasiva, främmande eller expansiva arter och, i 
gräsmarker, igenväxningsvegetation, 

− uppsättning av fågel-, fladdermus- eller insektsholkar, 

− utsättning av i naturtyperna naturligt förekommande arter, 

− skapande av jordblottor för att gynna växt- och djurliv. 

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

4. åtgärder för vetenskaplig undersökning med skriftligt tillstånd från 
Länsstyrelsen 

5. tillfälliga upplag i samband med skötselåtgärder 

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

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

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. Bär och 
matsvamp får plockas för husbehov 
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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 
väg och anvisad iordningställd parkeringsplats 

6. parkera eller ställa upp husvagn, husbil eller liknande mellan kl. 00.00 och 
05.00. 

7. elda annat än på anvisad och iordningställd eldplats 

8. tälta annat än på anvisad och iordningställd tältplats 

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

10. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur 

 

Följande åtgärder är förbjudna att vidta utan Länsstyrelsens tillstånd: 

11. vetenskaplig undersökning som omfattar åtgärder reglerade i föreskrifterna 
C1 – C10 

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

13. 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. 

− normalt underhåll av ledning och ledningsgata, akuta reparationsåtgärder 
på ledning samt borttagande eller ersättning av ledning. Träd som fallit 
eller grenar som kapats vid åtgärder ska lämnas i naturreservatet. 

− normalt underhåll av vägar och stigar. Träd som fallit eller grenar som 
kapats vid underhåll ska lämnas i naturreservatet. 

− Underhåll (inkl. röjning av sly) och ersättning av befintliga bryggor och 
grillplatser på samma plats och av motsvarande storlek i Hjärtsjön och 
Skärsjön. 

− åtgärder för vetenskaplig undersökning som Länsstyrelsen i förväg 
skriftligt har lämnat tillstånd till. 

Föreskrifterna under C gäller omedelbart, även om de överklagas. 

Med Länsstyrelsens tillstånd enligt föreskrifterna ovan avses inte en 
dispensprövning utan endast 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. 
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Enligt 7 kap 28a § miljöbalken krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller 
vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-
område. 

SKÄLEN FÖR BESLUTET 
Skälen för beslutet är områdets prioriterade bevarandevärden, naturtyperna 
silikatgräsmarker (6270), slåtterängar i låglandet (6510), lövängar (6530), nordlig 
ädellövskog (9020) samt friluftsliv. Utökningen av naturreservatet bedöms främja 
bevarandet av de utpekade värdena.  

Naturreservatets högsta biologiska värden är knutna till ett ovanligt välbevarat 
ålderdomligt odlingslandskap med anslutande lövskogar. Utökningen av 
reservatet innebär att arealerna av de ingående naturtyperna i det befintliga 
reservatet ökar, vilket förbättrar förutsättningarna att bevara och utveckla 
områdets naturvärden. Utökningen innebär också att nya områden med värdefull 
gräsmark, höga trädvärden samt utvecklingsmark tillkommer. Detta skapar 
förutsättningar att långsiktigt bevara områdets naturvärden i ett större 
sammanhängande område. Delar av utökningsområdet består av tidigare 
inägomark som i dagsläget inte hävdas och där igenväxning, granföryngring samt 
skogsbruk påverkar naturvärden negativt. Bevarandevärdena hotas därmed av 
upphörd hävd och aktivt skogsbruk.  

För att gynna de prioriterade bevarandevärdena behövs föreskrifter och 
skötselåtgärder som möjliggörs i och med att beslut om naturreservat fattas. 
Skötselåtgärderna specificeras närmare i bilaga 2. 

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 
Länsstyrelsen fattade den 7 november 1959 beslut om fridlysning av naturminne 
gällande de två tillsammans 0,8 ha stora områdena som genom naturvårdslagen 
(1964:822) sedermera ombildats till naturreservatet Skäraskog. Ett 21 ha stort 
område i anslutning till reservatet ingår sedan 2002 i Natura 2000 inom området 
SE0320213 Skäraskog. I den ursprungliga bevarandeplanen för Natura 2000-
området fastställd 2005-11-30 uppmärksammades att de delar som låg utanför 
naturreservatet var svagt hävdade och att igenväxning pågick. I Länsstyrelsens 
senaste Plan för skydd av värdefull natur från 2018 ingår en planerad utökning av 
naturreservatet Skäraskog. I samband med ett regeringsuppdrag under åren 2014 
– 2017 till landets länsstyrelser att uppdatera bevarandeplanerna för landets 
Natura 2000-områden har Länsstyrelsen kunnat konstatera att stora delar av 
området fortfarande saknar hävd.  

Under utredningen av reservatets omfattning har naturvärdena i Hjärtaskog som 
registrerats under Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering uppmärksammats 
och kontakter med fastighetsägarna i den delen av naturreservatet initierats. 
Förhandlingar med ägarna till de ingående fastigheterna har därefter inletts och 
staten har tecknat avtal om intrångsersättning alternativt köp av det område som 
ingår i det utökade naturreservatet. Beslutet om utökning innebär att ytterligare 
65,1 ha skyddas och att naturreservatet därmed omfattar totalt 65,9 ha. 
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ÄRENDETS BEREDNING 

Förslaget till beslut och skötselplan skickades xxx 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 
Detta stycke kompletteras efter att förslaget till beslut remitterats. 

LÄNSSTYRELSENS BEMÖTANDE AV INKOMNA SYNPUNKTER 
Detta stycke kompletteras efter att förslaget till beslut remitterats. 

LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING 
Enligt 7 kap. 7 § miljöbalken får länsstyrelsen helt eller delvis upphäva tidigare 
beslut om naturreservat med föreskrifter som har meddelats enligt 7 kap. 4 - 6 §§, 
om det finns synnerliga skäl. Detta gäller även för äldre beslut om naturreservat 
enligt naturvårdslagen, se 2, 4 och 9 §§ lagen (1998:811) om införande av 
miljöbalken.  

Då föreskrifterna i det nya reservatsbeslutet helt klart innebär minst lika starkt 
eller starkare skydd för biologisk mångfald, natur- och kulturmiljö samt 
friluftsintressen som föreskrifterna i det tidigare beslutet anser Länsstyrelsen att 
det föreligger synnerliga skäl för att upphäva det tidigare reservatsbeslutet.  

Beslutet innebär en ändring av det befintliga naturreservatet Skäraskog från 1959 
(bilaga 3 och 4) enligt följande: 

− gränsen ändras och naturreservatet utökas därmed med 65,1 ha och 
omfattar därmed totalt 65,9 ha (bilaga 1), 

− syfte och föreskrifter fastställs, 

− skötselplanen fastställs (bilaga 2). 

Skäraskog är av riksintresse för naturvården (objektnummer NRO 07042), enligt 
Naturvårdsverkets beslut 1988-09-19 och 2000-02-07. Områden av riksintresse 
för natur- och kulturmiljövård eller friluftsliv ska enligt 
hushållningsbestämmelserna i 3 kap. 6 § miljöbalken skyddas mot åtgärder som 
kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.  

Utökningsområdet har i länets naturvårdsprogram erhållit klass 2 i en tregradig 
skala, där klass 1 innebär det högsta värdet. Områdets flora tillhör länets mest 
värdefulla och har uppmärksammats under lång tid. Florainventeringar av 
området har bl.a. genomförts av Länsstyrelsen inom ängs- och 
betesmarksinventeringen, samt inom det ideella arbetet med Smålands Flora. 
Fältgentiana har inventerats inom artens åtgärdsprogram och lokalen tillhör länets 
två starkaste för arten. 

Lavar och mossor har inventerats av Christoffersson (1976), Naturcentrum 
genom Andreas Malmqvist (2001) samt av Skogsstyrelsen inom 
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nyckelbiotopsinventeringen. Lövskogen i Hjärtaskog är en registrerad 
nyckelbiotop. 

Utökningen av naturreservatet innebär att befintliga naturvärden bevaras, att 
igenväxande marker med sjunkande naturvärden restaureras samt att biologiska 
värdekärnor binds samman genom utvecklingsmark som skapar långsiktiga 
förutsättningar för arterna och naturtyperna i området att fortleva. Att utöka 
befintliga naturreservat är viktiga åtgärder eftersom större skyddade områden har 
bättre förutsättningar för att långsiktigt bevara ett rikt växt- och djurliv. I det 
aktuella området kommer befintliga naturvärden gynnas och nya naturvärden 
skapas genom aktiva skötselåtgärder. 

Stengärdesgårdar och odlingsrösen utgör viktiga livsmiljöer, tillflyktsorter och 
spridningskorridorer för växt- och djurarter, men har minskat starkt till följd av 
rationaliserad markanvändning. Biotoperna omfattas inte av det generella 
biotopskyddet när de ligger i skogsmark och skyddas därför genom reservatets 
föreskrifter. 

Bevarandet av naturvärdena går inte att förena med skogsbruk eller exploatering 
och ett långsiktigt skydd garanteras genom ett naturreservat. Utan ett beslut om 
utökning av naturreservatet riskerar de höga naturvärdena gå förlorade genom 
avverkning eller upphörd hävd. Förutsättningarna att bevara områdets biologiska 
mångfald och livsmiljöer bedöms som goda om bevarandemålen uppfylls, i 
enlighet med fastställd skötselplan. 

Beslutet följer regionala och nationella riktlinjer för prioritering av na-
turreservatsskydd och Sveriges internationella åtaganden om skydd av den 
biologiska mångfalden, samt Sveriges miljökvalitetsmål. Utökningen av 
naturreservatet Skäraskog bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen ”Ett rikt 
odlingslandskap, ”Levande skogar” och ”Ett rikt växt- och djurliv”. Målen 
uppfylls genom att odlingslandskapet hävdas och att sammanlagt 34,7 ha 
produktiv skogsmark undantas från skogsproduktion. 

Länsstyrelsen bedömer att föreslagna föreskrifter är nödvändiga för att skydda de 
naturvärden som finns i reservatet. 

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. Utökningen är förenlig med miljöbalkens mål i 1 kap. 1 § och 
bestämmelserna om hushållning med mark och vatten i 3 och 4 kap. 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 EFTER UTÖKNINGEN 
Naturreservatets namn  Skäraskog 

NVR-id 

Län 

2002552 

Kronoberg 

Kommun Uppvidinge 

Natura 2000-område SE0320213 Skäraskog 

Distrikt 

Gränser 

Lenhovda 

Enligt karta, bilaga 1 

Lägesbeskrivning 7 km nordost om Lenhovda 

Centrumkoordinater  X: 521452, Y: 6323854 

Kartblad Index 100 km 63F 

Naturgeografisk region Sydsvenska höglandets ostdel 

Huvudsaklig 

objektkategori 

O, Odlingslandskap med ängar och betesmarker 

IUCN-kategori IV, Habitat/Artskyddsområde 

Fastigheter och 

ägarkategori 

Hjärtaskog S:1 

Hjärtaskog 1:2 

Hjärtaskog 1:4 

Skäraskog 1:6 

Skäraskog 1:10 

Skäraskog 1:11 

Sävsjö 1:14 

Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket 

Privat 

Privat 

Privat 

Privat 

Privat 

Servitut/rättigheter/ 

samfälligheter 

Marksamfälligheter 

Skäraskog FS:1 Fiske i Hjärtsjön och Skärsjön 

Skäraskog 1:6, 1:11, Sävsjö 1:14 

Hjärtaskog FS:1 Fiske i Hjärtsjön 

Hjärtaskog 1:2, 1:3 

Hökhult s:3 Vägar 

Hökhult 4:4, 7:2, 7:3, 7:4, 7:5 

Gemensamhetsanläggningar 

Hökhult GA:4 Vägar 

Hökhults samhällsförening 

Servitut 

Officialservitut 0760-84/9.1 Väg 

Skäraskog 1:10, 1:11 

Avtalsservitut 07-IM1-81/3964.1 Kraftledning 

E.on Elnät Sverige AB 

Officialservitut 07-80/433.1 Brygga, badplats, 

båtplats Stiftelsen Abenteuerlager E.v. 

Ledningsrätt 0760-05/21.1 Starkström 

E.on Elnät Sverige AB 
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BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Naturreservatet omfattar efter utökningen huvuddelen av den historiska 
inägomarken samt ett stycke mellanliggande utmark tillhörande de två byarna 
Hjärtaskog och Skäraskog.  

I Hjärtaskog har huvuddelen av det område som nu skyddas övergått från 
ängsmark till lövskog, medan delar av odlingslandskapet i Skäraskog alltjämt 
brukas som äng och betesmark. I centrala Skäraskog ligger det befintliga 
naturreservatet på 0,8 hektar uppdelat på två slåtterängar. 

I beslut och skötselplan anges i förekommande fall rödlistekategori för arter som 
omfattas av Artdatabankens rödlista 2020. Den svenska rödlistan är ett mått på 
arters utdöenderisk i landet och kategorierna är följande: NT = Nära hotad, VU 
= Sårbar, EN = Starkt hotad, CR = Akut hotad. Arter inom kategorierna VU, 
EN och CR omfattas av begreppet ”hotade”. 

Områdets högsta biologiska värden är koncentrerade till kärlväxtfloran med 
tillhörande insektsliv, samt till mossor och lavar knutna till äldre ädellövträd. 
Bland floravärdena märks en av länets starkaste lokaler för fältgentiana (EN), en 
endemisk färgvariant av orkidén Adam och Eva, brudsporre, slåtterfibbla (VU), 
slåttergubbe (VU), sommarfibbla (NT), svinrot (NT) och kattfot. Insektsfaunan 
innehåller både mindre och bredbrämad bastardsvärmare (NT), väddsandbi och 
slåttergubbemal (VU), den senare en monofag art där både äggläggning och 
larvutveckling sker enbart på värdväxten slåttergubbe. Områdets många 
hamlingspåverkade träd hyser en rik kryptogamflora med bl.a. fyra arter 
blekspikar (samtliga rödlistade NT - EN), almlav (VU) och lunglav (NT). Även 
ängssvampsfloran innehåller ett flertal hotade arter, bl.a. svartnande 
narrmusseron (EN), violett fingersvamp (VU), vridfingersvamp (VU), rodnande 
lutvaxskivling och violett fingersvamp (VU). 

Skötselåtgärderna i det utökade naturreservatet syftar till att bevara och restaurera 
områdets naturvärden för att på sikt skapa ett sammanhängande område där 
värdekärnorna befinner sig i kontakt med varandra och där arterna kan sprida sig 
inom området utan fragmenterande gränser. Reservatet ska på sikt också fungera 
som en spridningskälla för hotade arter till det omgivande landskapet. 

KUNGÖRELSE 
Länsstyrelsen kungör detta beslut i vår författningssamling. Vi för också in 
kungörelse om beslutet i ortstidning i enlighet med 27 § förordningen om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. (1998:1252). I detta fall för vi in 
kungörelsen i tidningen Smålandsposten. Sakägare ska anses ha fått del av 
beslutet den dag kungörelsen är införd i tidningen.   

Sakägare Enligt bilaga 5 

Areal 

 

Förvaltare 

Totalareal 65,9 ha, varav 51,9 ha land och 14 ha 

vatten 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 
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Beslutet i sin helhet finns tillgängligt på Länsstyrelsen, Kungsgatan 8, Växjö och 
på Länsstyrelsens hemsida, www.lansstyrelsen.se/kronoberg. 

DU KAN ÖVERKLAGA BESLUTET 
Se bilaga 7. 

DE SOM MEDVERKAT I BESLUTET 
Kompletteras inför beslut. 

SÅ HÄR HANTERAR LÄNSSTYRELSEN PERSONUPPGIFTER 
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

BILAGOR 
1. Beslutskarta 
2. Skötselplan 
3. Beslut om fridlysning av naturminne den 7 november 1959 med 

ärendenummer IIIÖ1 17 56 
4. Beslut om fridlysning av naturminne den 7 november 1959 med 

ärendenummer IIIÖ1 20 56 
5. Sakägarförteckning och sändlista (ej i remiss) 
6. Miljöbalkens regler om naturreservat (ej i remiss) 
7. Överklagandehänvisning (ej i remiss) 

http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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