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UTÖKNING OCH STÄRKT SKYDD I NATURRESERVATET 

GÖLSJÖMYREN I LJUNGBY KOMMUN 

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

Länsstyrelsen förklarar att naturreservatet Gölsjömyren ska utökas med 48,2 ha 
och därmed totalt omfatta 392 ha. Gräns för naturreservatet ska vara den gräns 
som anges i bifogad karta (bilaga 1). 

Beslutet från den 9 juni 1993 med diarienummer 231-5189-1989 (bilaga 4) ska 
upphävas såvitt avser syfte, reservatsföreskrifter och skötselplan. Det innebär att 
besluten för naturreservatet Gölsjömyren från den 20 januari 1975 med 
diarienummer 11.121-11-1971 (bilaga 3) och från den 9 juni 1993 (bilaga 4) 
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. 

Markägare och annan sakägare ska tåla de inskränkningar i rätten att förfoga över 
fastigheten samt tåla visst intrång som framgår av A- och B-föreskrifterna i 
länsstyrelsens beslut. Allmänheten har att iaktta de ordningsföreskrifter inom 
reservatet som benämns C-föreskrifter i länsstyrelsens beslut. 

Länsstyrelsen upphäver beslutet om ändring av skötselplanen för naturreservatet 
Gölsjömyren från den 17 februari 2012 med dnr 511-769-2012 (bilaga 5) och 
fastställer istället bifogad skötselplan (bilaga 2) för Gölsjömyrens naturreservats 
långsiktiga vård i enlighet med 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd 
enligt miljöbalken m.m. 

SYFTET MED RESERVATET 

Syftet med naturreservatet är att: 

− bevara och restaurera ett större myrområde av öppen karaktär med typisk 
myrvegetation och ett rikt fågelliv, 

− isälvsavlagringar kring myren ska bevaras intakta, 

− områdets skogar ska bevaras som talldominerade blandskogar 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. 
 

Syftet ska uppnås genom att: 

− områdets skyddsvärda naturmiljöer bevaras genom föreskrifter som 
reglerar skogsbruk, olika typer av exploatering och jakt på fågel, 

− hydrologin återställs, myrar bibehålls öppna och igenväxande myrar röjs 
från uppväxande träd, 
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− områdets skogar vårdas och utvecklas mot äldre talldominerade 
blandskogar rika på lövträd där gran begränsas och humustäcken på 
fastmark hålls tunna genom återkommande störningar från brand eller 
mekanisk bearbetning, 

− lämpliga åtgärder för att främja upplevelsevärdena vidtas. 

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 

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

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

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 

11. jaga fågel 

12. på våtmark transportera ut fällt vilt med fordon förutom med fyrhjuling eller 
dragare med liknande marktryck. 

 

Följande åtgärder är förbjudna att vidta utan Länsstyrelsens tillstånd: 

13. grävning inom vägområde, t.ex. nedgrävning av kabel 

14. uppföra jakttorn 

15. öppna upp siktgata för jaktens behov  

16. bedriva tävlings-, övnings- eller lägerverksamhet 

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

− 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), veteranisering, flytt av vindfällen, 

− åtgärder för att återställa hydrologin genom att dämma eller lägga igen 
diken, 

− naturvårdsbränning, 

− bekämpning av invasiva, främmande eller expansiva arter och, på myren, 
igenväxningsvegetation, 

− uppsättning av fågel-, fladdermus- och insektsholkar, 

− utsättning av i naturtyperna naturligt förekommande arter, 

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

− hävd genom bete, bränning eller slåtter. 

3. anordningar för allmänheten i form av parkeringsplats, informationsplats, 
strövstig, spänger, rastplats, eldstad, gömslen, vindskydd och fågeltorn 

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 enligt skötselplan. 

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 

4. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än 
enstaka exemplar av icke-fridlysta arter 
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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. störa eller skada djurlivet t.ex. genom närgånget uppträdande vid bo- eller 
lekplats 

 

Följande åtgärder är förbjudna att vidta utan Länsstyrelsens tillstånd: 

8. vetenskaplig undersökning som omfattar åtgärder reglerade i föreskrifterna 
C1 – C7 

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

10. 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 vägar eller stigar. Träd som fallit eller grenar som 
kapats vid underhåll ska inte tas bort utan flyttas inom naturreservatet. 

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. 

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 
högmossar (7110), öppna mossar och kärr (7140), taiga (9010) samt friluftsliv. 
Utökningen av naturreservatet bedöms främja bevarandet av de utpekade 
värdena.  

Naturreservatets högsta naturvärden är knutna till ett större öppet myrområde 
med omväxlande kärr- och mossepartier. Angränsande isälvsavlagringar har bitvis 
höga naturvärden knutna till äldre tallskog. Genom beslut om utökning och 
ändringen av föreskrifterna möjliggörs igenläggning av diken som avvattnar 
våtmarken. I högmossens östra del går flera större diken vars markavvattnande 
effekt under lång tid bidragit till igenväxning av det öppna mosseplanet och 
laggkärret. Genom att förbjuda dikesrensning förbättras också förutsättningarna 
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för det angränsande naturreservatet Horsnäsamossen, vilket också avvattnas 
genom de diken som löper genom den östra delen av Gölsjömyren. 

Genom förbud mot skogsbruk kan barrskogar på fastmark bevaras och 
restaureras vilket också påverkar naturvärdena i reservatet som helhet och i 
angränsande reservat positivt. Friluftslivets förutsättningar att uppleva äldre 
skogar och opåverkade våtmarker förbättras genom beslutet. 

Naturreservatet är i behov av naturvårdande skötsel i form av igenläggning av 
diken och restaurering av skogar på fastmark, t.ex. genom naturvårdsbränning 
och avverkning av gran, vilket möjliggörs genom detta beslut. De prioriterade 
bevarandevärdena hotas av skogsbruk, markavvattning och brist på 
naturvårdande skötsel. 

För att gynna de prioriterade bevarandevärdena behövs skötselåtgärder som 
möjliggörs i och med att beslut om utökning, ändring av föreskrifterna och ny 
skötselplan för området fattas. Skötselåtgärderna specificeras närmare i bilaga 2. 

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 
Naturreservatet Gölsjömyren bildades den 20 januari 1975 genom Länsstyrelsens 
beslut i ärende 11.121-11-1971. Reservatet utökades och syfte, föreskrifter och 
skötselplan reviderades genom Länsstyrelsens beslut den 9 juni 1993 med 
diarienummer 231-5189-1989. Länsstyrelsen genomförde en ändring av 
skötselplanen i syfte att tillåta naturvårdsbränning i området den 17 februari 2012 
med dnr 511-769-2012. Hela det befintliga naturreservatet ingår sedan 1997 i 
Natura 2000 inom området SE0320113 Gölsjömyren. 

Hösten 2018 kom fastigheten Ljungby Södra Tranhult 1:12 ut till försäljning och 
Naturvårdsverket förvärvade då denna så att området kunde utgöra en utökning 
av naturreservatet. Under 2019 hörde ägaren till fastigheten Ljungby Össjö 6:6 av 
sig till Länsstyrelsen med en intresseanmälan om att ett av fastighetens skiften 
som gränsar till naturreservatet skulle kunna ingå i området. Våren 2020 tecknade 
staten intrångsavtal med den berörda fastighetsägaren. 

Förhandlingar har inletts och pågår alltjämt med Växjö stift, som vid sidan av 
Naturvårdsverket utgör den andra större fastighetsägaren i reservatet. 
Länsstyrelsen och Växjö stift är överens om att området vid denna tid bör 
förklaras som naturreservat så att skötselåtgärder i utökningsområdet kan 
påbörjas. 

ÄRENDETS BEREDNING 

Förslaget till beslut och skötselplan skickades den 10 mars 2021 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 

Skogsstyrelsen ställer sig positiv till presenterat underlag och har ingen 
ytterligare information att tillföra som har bäring på detta. 



 

   

BESLUT 6 (11) 
Datum 

2021-06-30 
Ärendenummer 

511-5598-2018 

 
Ljungby kommun ställer sig positiv till en utökning av naturreservatet och till 
stärkt skydd i området. Kommunen framför följande: 

− Det är viktigt att vägen mellan Tranhult och Bräkentorp underhålls för att 
vara farbar med cykel och bil till badplatsen Bräkentorp. 

− Det ska vara tillåtet att parkera i naturreservatet även nattetid under en 
begränsad tid på upp till ett eller två dygn för att möjliggöra för 
fågelskådare att besöka området dygnet runt. 

− I skötselplanen ska det ingå åtgärder med hänsyn till om det finns 
markägare med ett aktivt skogsbruk intill så att deras verksamhet inte 
påverkas negativt av igenläggning av diken eller annan skötsel. 

Växjö Stift framför att rådande lagstiftning som reglerar jakt på fågel är fullt 
tillräcklig och att fågeljakten därmed inte behöver omfattas av föreskrifterna. 
Stiftet framför också att det är bra att skötselplanen har med en skrivning som 
innebär att omfattande insektsangrepp på gran som riskerar att spridas utanför 
reservatet kan åtgärdas genom upparbetning och borttransport. 

LÄNSSTYRELSENS BEMÖTANDE AV INKOMNA SYNPUNKTER 

Vägen mellan Tranhult och Bräkentorp ingår inte i naturreservatet och omfattas 
därmed inte av reservatets föreskrifter och skötselplan.  

Föreskriften C6 om förbud mot att parkera eller ställa upp husvagn, husbil eller 
liknande fordon nattetid omfattar inte personbilar. Området är därför tillgängligt 
för fågelskådare dygnet runt om de anländer i personbil. Naturreservatets 
nordvästra parkeringsplats ligger utanför området och omfattas inte av några 
föreskrifter. 

Enligt skötselplanen för naturreservatet kan angrepp av insekter som riskerar att 
medföra betydande skada på grannfastighet åtgärdas genom borttransport, 
barkning eller motsvarande av gran. En utredning av förutsättningarna för att 
restaurera hydrologin i området givet de nu föreslagna gränserna för 
naturreservatet har genomförts. Direktiven för restaureringsåtgärderna är att 
dessa ske genomföras utan påverkan utanför naturreservatet. Om det finns risk 
för att restaureringsåtgärder inom naturreservatet kan påverka enskilda intressen 
utanför naturreservatet ska i så fall detta utredas och prövas i enlighet med 
miljöbalkens bestämmelser. 

Efter dialog med Växjö Stift i ärendet har Länsstyrelsen omformulerat 
föreskriften A11 om förbud mot jakt på fågel till förbud mot jakt på skogshöns. 

LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING 
Enligt 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) får ett mark- eller vattenområde förklaras 
som naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara 
värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Ett 
område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer 
eller livsmiljöer för skyddsvärda arter får också förklaras som naturreservat, enligt 
denna bestämmelse.   
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Enligt 7 kap. 5 § miljöbalken (1998:808) får länsstyrelsen meddela beslut om 
ytterligare inskränkningar i ett naturreservat om det behövs för att uppnå syftet 
med skyddet. 

Enligt 7 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) 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 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 att upphäva det tidigare reservatsbeslutet i de delar som anges i 
detta beslut.  

Beslutet innebär en ändring av det befintliga naturreservatet Gölsjömyren, beslut 
den 20 januari 1975 med diarienummer 11.121-11-1971 och den 9 juni 1993 med 
diarienummer 231-5189-1989, enligt följande: 

− gränsen ändras och naturreservatet utökas med 48,2 ha (bilaga 1) 

− syfte och föreskrifter upphävs och ersätts med nya 

− skötselplanen upphävs och ersätts med ny (bilaga 2).  

Gölsjömyren utgör ett ur naturvårdssynpunkt mycket värdefullt naturområde 
bestående av ett öppet myrkomplex med omväxlande kärr- och mossepartier. 
Våtmarken är en av länets blötaste och har, trots viss markavvattning genom 
dikning, behållit sin öppna karaktär. Floran bland mossor och kärlväxter är 
särpräglad med en rad för trakten ovanliga arter samt massförekomster av arter 
som annars förekommer sparsamt. Fågellivet på det öppna mosseplanet är rikt 
med en rad vadare som över tid minskat kraftigt i Sydsverige i takt med att 
merparten av våtmarkerna påverkats av markavvattning. 

Omgivande fastmarker är av geologiskt intresse med en rullstensås och ett 
sandfält i väster. Myrholmar och delar av isälvsavlagringarna har äldre tallskog 
med höga naturvärden. 

Länsstyrelsen gör bedömningen att jakt på skogshöns inte ska bedrivas inom 
naturreservatet. Inom området förekommer bland annat tjäder och orre som är 
listade i EU:s fågeldirektiv. Arterna ses som hänsynskrävande arter som 
missgynnas av skogsbruk med planterade granskogar och brist på halvöppna 
skogsmiljöer, tallskogar och våtmarker. Länsstyrelsen ser det som ett viktigt 
bevarandemål i naturreservat att särskilt värna spelplatser och uppväxtmiljöer för 
dessa arter. På platser där kostsamma insatser görs av staten för att bevara dessa 
arter bedöms det också motiverat att inte tillåta jakt på dessa. 

Stenmurar 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. 
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Att parkera eller ställa upp husvagn, husbil eller liknande fordon nattetid är inte 
tillåtet eftersom det inte planeras för t.ex. sophämtning eller toaletter i området. 

Gölsjömyren är av riksintresse för naturvården (objektnummer NRO 07008), 
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.  

Bevarandet av naturvärdena går inte att förena med skogsbruk eller exploatering 
och ett långsiktigt skydd garanteras genom föreliggande beslut. Utan ett beslut 
om utökning och stärkt skydd i naturreservatet riskerar de höga naturvärdena gå 
förlorade genom avverkning, fortsatt markavvattning och tilltagande igenväxning. 
Förutsättningarna att bevara områdets biologiska mångfald och livsmiljöer 
bedöms som goda om bevarandemålen uppfylls, i enlighet med fastställd skötsel-
plan. 

Beslutet följer regionala och nationella riktlinjer för prioritering av na-
turreservatsskydd och Sveriges internationella åtaganden om skydd av den 
biologiska mångfalden, samt Sveriges miljökvalitetsmål. Beslutet bidrar till att 
uppfylla miljökvalitetsmålen ”Myllrande våtmarker”, ”Levande skogar” och ”Ett 
rikt växt- och djurliv”. Målen uppfylls genom att totalt 133,2 ha produktiv 
skogsmark undantas från skogsproduktion i naturreservatet. 

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 
samt med översiktsplanen för Ljungby kommun. 

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. 

UPPGIFTER OM NATURRESERVATET EFTER UTÖKNINGEN 
Naturreservatets namn  Gölsjömyren 
NVR-id 
Län 

2002376 
Kronoberg 

Kommun Ljungby 
Natura 2000-område SE0320113 Gölsjömyren 
Distrikt 
Gränser 

Södra Ljunga 
Enligt karta, bilaga 1 

Lägesbeskrivning Cirka 10 km sydöst om Ljungby 
Centrumkoordinater  X: 443075, Y: 6293605 
Kartblad Index 100 km 62 4 
Naturgeografisk region Sydsvenska höglandets västdel 
Huvudsaklig objektkategori SM, Skogs-/myrmosaik 
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BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Gölsjömyren består av en större högmosse med en mindre myrsjö centralt i 
området. Myren tillhör länets blötaste och mosseplanet är avbrutet av flera 
kärrdråg där vattenföringen är särskilt riklig. Väl utbildade laggkärr finns i flera 
delar. I nordost gränsar området till naturreservatet Horsnäsamossen som 
omfattar stor areal med myrmark uppströms Gölsjömyren. 

Området är delvis påverkat av dikning, framförallt sydväst från myrsjön centralt i 
området samt i den östra kanten. Stora delar av hydrologin är dock intakt och 
åtgärder för att restaurera hydrologin har påbörjats i det östra utökningsområdet. 
De omgivande skogarna är delvis gamla, främst i nordväst, men innehåller också 
yngre partier där naturvårdande skötsel behövs för att gynna tall och löv. 

Floran i naturreservatet tillhör länets finaste för naturtypen och särskilt 
imponerande är den rika förekomsten av sumpnycklar i den nordvästra delen av 
det öppna mosseplanet. Orkidén myggblomster samt björnvitmossa är två andra 
för trakten ovanliga arter som förekommer på myren. Fågellivet är också rikt med 
grönbena, ljungpipare och storspov. 

Området är sedan lång tid tillbaka tillgängligt via bil norrifrån och två 
parkeringsplatser med information om naturreservatet finns anlagda. Strövstigar 
som är spångade över blöta partier finns. Ett fågeltorn ligger i reservatets norra 
del. 

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

IUCN-kategori Ia, Strikt naturreservat 
Fastigheter och ägarkategori Grimarp 1:2 

Södra Tranhult 1:12 
Össjö 6:4 
Össjö 6:6 
Össjö 7:13 
Össjö 10:3 

Växjö stift 
Naturvårdsverket 
Växjö stift 
Privat 
Växjö stift 
Naturvårdsverket 

 

Servitut/rättigheter/ 
samfälligheter 

Södra Tranhult FS:1       
0781-96/71.1    
0781-96/71.2 
0781IM-04/17966.1 

Fiske 
Grindförbud 
Röjningsrätt 
Avloppsanläggning       

D202000390404:1.1 Vedbod, jordkällare, 
gångväg 

 

Sakägare Enligt bilaga 6 
Areal 
 
Förvaltare 

Totalareal 392 ha, varav 390 ha land och 2 ha 
vatten 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
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Länsstyrelsen, Kungsgatan 8, 352 33 Växjö och på Länsstyrelsens hemsida, 
www.lansstyrelsen.se/kronoberg. 

DU KAN ÖVERKLAGA BESLUTET 
Se bilaga 8. 

DE SOM MEDVERKAT I BESLUTET 
Beslutet har fattats av landshövding Maria Arnholm med naturskyddshandläggare 
Love Eriksen som föredragande. I den slutliga handläggningen har också tf. 
avdelningschefen Maria Levin, enhetschefen Elisabet Ardö, länsjuristen Charlotte 
Olsson Scholz och naturvårdsförvaltaren Magnus Strindell medverkat. 

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 bildande av naturreservatet Gölsjömyren den 20 januari 1975, 

diarienummer 11.121-11-1971 
4. Beslut om gränsjustering, ändring av grund för beslut och föreskrifter från 

den 9 juni 1993, diarienummer 231-5189-1989  
5. Ändring av skötselplanen för naturreservatet Gölsjömyren den 17 februari 

2012, diarienummer 511-769-2012 
6. Sakägarförteckning och sändlista 
7. Miljöbalkens regler om naturreservat 
8. Överklagandehänvisning 

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