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Upmiffer om naturreservatet 

Namn 
Kommun 
we 
Kartblad 

Fastigheter 

Rann berg 
Torsby 
Ca 10 km non. om dctmarks kyrka 
Topokarta 12C NO 
Ek karta 12C 8f 
Gula kartan 12C 83 
Tviirana 1:7,1:8, 1:9, 130, 1:11, 1:12. 1:13,1:14, 1.15, 1:17 
Millmark 1:42, 1 :98, 1:166, 1 :476, 1:477. l :478.1:493, l :494,1:495, 1.523 
Sdrmark 1:119, 1:413,1:418 

Gräns En punktstreckad linje pd beslutskartan,bilaga 1 
Detaljer i gränslinjens stråckning kommenteras i bilaga 2 

Area 90 hektar 
NaturvAirlsf6rvaltare Länsstyrelsen 

BESKRIVNING AV OMRADET 
Rannberg ar ett hyperitkw . Hyperiten ar en mark och basisk eruptivbetyart. Detta ar en bard och 
mekaniskt motstindskrafiig bergad som inverkar positivt p4 vaxlligheten genom kemisk vittring. I hyperit- 
bergens nedre sluttningar Ar vegetationen i allmanhet mycket frodig med inslag av en rad karaktarsarter 
exempeivis M~~ppa.trolldniva,stinksyska,v~~rt,undeol och skogsvicker. 
Hyperit ftirekommer i spridda formationer inom en bred zon som frAn trakten av Karlstad - Kristinehamn 
gar hrars genom Varmland och vidare in mot Norge langst uppe i I&inets nordvistra del. 
Rännberg ingar i ett stfirre omrade - "Nyckelvattnet" - som m c k e r  sig vaster ut mot riksgränsen. 
Landskapet har priiglas i håg grad av hyperitbergen och ornddet bedBms i sin helhet som ett 
framst4eride exempel pil en naturtyp sum ar karaktanctisk för Varmland. Genom hyperitens speciella 
motsthdskraft mot nedbrytning reser sig Rannberg brant over omgivande gnejsberggrund. 
Nivåskillnaden mellan landsvagen i öster och toppen ar Over 3öö m. 

Rännberg I r  sedan länge känt for sin rika flora.Bataniska undersökningar finns således redovisade av 
Myrin (1831),Ringius (1888), Skarman (1911 och 1912) samt Richard Broberg (1945 och 1989). 
F~ltskiktet, speciellt i "rilnnornaw och andra fuktigare partier, hyser en rningfald av kravande aner - utaver 
de som nilmnts ovan - exempelvis s ~ h r e d e l , c t n r t b r a k e n , h ~ ~ c k M d ~ l u n d a r  ,vildbalsamin, 
dvarghh6rt,mycka,hadeklocka och torta. I torrare partier finns b1.a. getrams,tjPrMomcterlsm8nunneUrt 
och kungsljus. l buskskiktet framträder kraftiga hasselbuskar och rikiiit med skogstry och tibast. 
Utover de vanligare tradslagen gräal ,bjdrkar,sillg.asp.rönn ,hågg samt gran (och nilgon tall) fllrekommer 
har och var aven alrn,lonn och lind. Någon ask har inte observerats under senare tid aven om tidigare 
uppgifler om detta trädslag finns. 
Bergets fjdriisfauna har också tilldragit sig intresse. Totait 222 flarilsarter har rapporterats fran krget 
under 1980-talet. Ytterligare n8gra arter har rapporterats tidigare. 
Insamlingar av landmohsker har gjorts av Lohmander (1 954 och 1956). 

I bergets nedre delar har tidigare utbrett sig omfattande angs och hagmarker. Den gamla "haradskarlan' 
från slutet av 1800-talet illustrera detta f6rhAIlande. h n u  p4 1940-talet havdades stora angsytor. Av 
angama &erdr  idag endast sma fragment. Det främsta exemplet &erfinns p& fastigheten Tvadna 1 :12. 
Merparten av de forna angama har Overg8tt till hiigproduktiva granbestand. 
De delar av berget som nu ftireslgs som naturreservat ligger enl haradskartan vaster om de gamta 
Hngama. Delar av reservatcomddet torde ha utnyttjats f6r skogsbete.Stora delar torde dock pga 
ten3rrgfi5rtiPllandena ha undgått betesflverkan. Reservatsområdet domineras idag av heterogena 
Itivskogar. Huvuddelen av omddets skogsbestand har under lang tid kunnat utvecklas tämligen fritt 
varitir inslaget av skadade och döda gamla lövträd ar stort. 

Sedan gammait leder en dig fdn landsvagen upp till bergets topp 52lmeters htijd med vidsträckta 
utblickar. ToppplatBn har namnet "Dansahallen* p i  allmilnna kartor. 
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Lånssiyrelsen beslutade 1 970-1 1-1 6 om interimistiskt reservatsf8rordnande for Rannberg. Ftimrdnandet 
forlangdes 19731 B23 f&r flediiare tre Ar. Pil grund av resursbrist kunde lansstyrelsen inte fullfölja 
amndet under perioden fiSr det interimrstiska fOmrdnandei. 

Rånnberg ingar i ett större omdde - "Nyckelvattnet" - vilket i sin helhet utgör riksobjekt far naturvard en[ 
naturv&rdsverkets beslut l 988-05-1 0. 

Skogsawerkningar på fastiihetema Tvarha 1 :8,1:9, 1 :l0 och 1:l l aktualiserades hösten 1988. 
Vegetationen i krörda delar inom planerat reservat utgjordes huvudsakligen av relativt ordinara 
granskogar delvis belagna vaster om krtlnet. Tillsammans med skogsv~rdssiyrelsen modifierade 
18nsstyrelsen i ett sarnddsffiflarande avverkningsplanema sä att saiskilda naturv4rdsh2insyn iakttogs. 

Inventenngar av vegetation och flarilsfauna har pä lansstyrelsens uppdrag genomfi5rts. 
Vid möte t 988-1 2-1 9 informerades bemrda markägare om inventeringsresultat och fortsatt arbete på 
mrvalsbildning. 

Skogsvardering gjordes 1980 av Driftsbydn i Karlstad. Naturv4rdsverket kunde i detta skede ej a l l a  
medel till fötfogande ftir Rannberg. 

Enl i5verenskommelse mars 1993 (mellan natunrirdsverket och lansstyrelsen) angaende 
verksamhetcprogram for säkersiällandearbetet ingar Rannberget bland prioriterade objekt för vilka medd 
numera disponeras. 
lantbruksenheten fi lansstyrelsen har medverkat till overföring av berörda delar av fastigheterna 
Tvlldna 1 :l 5 och 1 :l6 fdn jordfanden till naturv4rdsfonden 1993-03-Q1. 

Skogsvarderingen f dn  1989 har uppdaterats av lantrniiteriet i Karistad juni 1994 samt mars 
f 995.FOrhandlingskontakter med respektive markägarn har 1995 intensifierats genom Svensk 
FastighetsvarderingAB (dvs tidigare larrtmateriet). 

19980149 utcandes förelaggande for markagare att IITmna ev. erinran mot fö~laget samt att gora 
anspdk på erSattning med anledning av ftireslagen reservakbi ldni ng. 

Uppdrag har I4rnnats till lantmäteriet i Torsby att gBra satskild gränsbestamning i omrädets östra sida. 

O M R ~ E T S  BETYDELSE OCH BEHOV AV SKYDD OCH VARD 

O m m d  dr botaniskt intressant genom artrikedom och foFekomst av ovanliga arter fanerogamer. 
Om&et ar zooloniskt intressant genom riklig forekomst av storfjarilar av vilka tre arter klassats som 
nationelil hotade,nlmligen Eustroma reticulata(kategori 3,sällsynt), Baptria tibiale (kategori 2 , d h r )  och 
Coenonympha hero (kategofi 3).Tidigare studier av landmollusker redovisar vidare nagra arter med 
huvudsakligen sydlig utbredning och knytning till rikare 18vskogar. 
Området ar allmainekolwiskt intressant. Det finns anledning fUrmoda att artrikedomen ar h6g aven 
betriiffarade andra organismgrupper an de som nu dokumenterats. Vasentliga faktorer ar 
naringstiIlgAngen,hUg luftfuktighet, omddets storlek ach det heterogena skagskständet med riklig 
mrekomst av döda och döende trad. Eftersom området ar relativt sv~rtillgangli t d e  ingreppen aven 
under tidigare epoker varit begränsade och skogsbestånden har darför bevarat en ho9 grad av kontinuitet 
med tillging p4 organiskt material i olika stadier av nedbrytning ,Iampat som livsmiljö för en Idng rad arter 
Mand kryptogamer och ryggradslösa djur. 
Det Mlga berget har ocksa betydelse för landskapsbilden som framstaende landskapselement och för 
fn~uffs~ivet som ~tflyktmal. 

For sakerstållande av omddets flora- och faunavarden bör vegetationen f8 utvecklas fritt. 
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LANSSTYRELSENS BESLUT 

Det beskrivna omradet, som avgransas med innerkanten av en grov punkt-streckad linje på bifogad karta 
(bilaga l), M r  av skål som ovan namnis Srskilt skyddas och vardas p& grund av sin betydelse for 
kannedomen om landets natur. 

Lånsstyrelsen förklarar darför med stöd av 7 g natuivardslagen (1984:822, omtrycld 1991:Wl) området 
som naturresenrat. 

Naturreservatet skall heta Rannberg 

Andamalet med reservatet ar att bevara ett hyperitberg med Itivdominerade skogsbeshd och en 
milngfald växt- och djurarter. hdarnalet skall tryggas genom att omddets vegetationen huvudsakiigen 
Iamnas iiil fri utveckling. 

For området skall galla de fiireskriffer enligt 8-1 0 B naturvArdslagen samt 99 naturvArdsförordniwen. 
vilka anges nedan. 

A Föraskrifter med stod av 85 naturvArdstagen angknde markägares och andra sakagares 
ratt att förfoga över fastighet inom naturreservatet 

Utover vad som eijest galler ar det ftirbjudet att 

bedriva tdkt eller annan verksamhet som föråndrar omrädetc topografi,landskapets 
karaktar eller driIneringsf8rh~larPden. som att grava. sprangs, schakta eller utfylla. 

uppfara byggnad eller anläggning 

bedriva skogsbruk 

anlägga vag 

anordna upplag 

sprida kemiska eller biologiska bek#mpningsmedel.kalk,andra mineralamnen eller 
gödselmedel 

dra fram luftledning eller jordkabel 

upptata markområde ftir tävlingar eller lägerverksamhet 0.d. vilket kan medfora 
föroreningar, maritslitage eller stoming p4 växt- och djurliv. 

Inplantera för området frammande djur eller vaxtarter 
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B. Föreskrifter med stöd av 95 naturvArdslagen ang8ende markalgares 
och annan sakägares skyldighet att dia visst inthng 

Markagare och innehavare av särskild raU till marken skall dia att faljande anordningar 
iordninmlles och Atgarder viatages for att tillgodose 3ndamald med reservatet. 

1. Utmarkning av reservatet 

2. Vandringsleder i sträckning en1 karta i bilaga 3 

3. Begränsad rensning i vegetation for bevarad utsikt pA platser en1 bilaga 3 

4. Parkeringsplats med informationstavla enl bilaga 3 

C. Föreskriner med sttid av 105 natuniárdsfagen om vad allmanheten har att ialrttaga inom 
resenratet 

Det ar förbjudet att 

skada eller borttaga trad och buskar,piocka eller grava upp vaxter - galler aven 
betråffande rnoscor.lavar och vedsvampar 

fhga  djur eller p4 annat sätt sitira djurlivet vid exempelvis yngelplatser 

samla in insekter och arter av andra ryggradslösa organismgrupper- 

medföra okoppiad hund liksom annat husdjur 

taltasstalla upp gbmsle eller liknande 

iiamfora alla slag av motordrivet fordon 

gora upp eld 

Försskriffema under C galler aven markägare och innehavare av särskild ratt. Punkterna 2 och 4 
m& dock inte hinder far utövande av jakt enligt gallande, allmänna bestammeiser. 

Undantag fdn bestämmelserna - narmaa amende punkt 1 och 3 - kan av lansstyrelsen 
meddelas beträffande inventeringsarbete som sker i samrad med reservatsförvaltaren. 

D. Fareskrifter med stöd av 98 naturvArdsf6rordningen firande natunrArdsföwaitningen. 

UMyre lsen skall vara naturvArdsf6rvaltare 

Länsstyrelsen meddelar foreskrifler om natunrArdsfdrvaltriingen genom att factstalla 
följande skotselplan. Faststalleisen omfattar inte den ekonomiska utredningen. 
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Syftei med naturvsirdsfönralbiingen 
Syftet ar i farsta hand att bevara ornrAdets lövdominerade naturskog s4 att d e s  födsättningar aU hysa 
ett rikt och for biotopen specialiserat växt- och djurliv kan bestil. Omddets betydelse for hotade och 
sällsynta arter skall särskilt beaktas. 
Syflet ar också att ge intresserad allmanhet möjlighet uppleva områdets naturvikden utan att dessa 
skadas. 

DiSWSlTION OCH SKOTSEL AV MARKEN 
Havd av skogsomrädet 
Beskrivning: Se beslutcdelen. För narnare uppgifter betr skogsvegetationen samt vald- ach djurliv 
hanvisas till rapporter enl brlaga 5 samt arbetsmaterial med skoglig bslAndsbeskrivning. 
MAI: Vegetationen skall utvecklas fritt. 
Atgarder: Inga barder. 

Enligt föreskrifterna med stöd av 89 naturvilrdslagen ar det forbjudet att awerka eller utföra 
skogsskotselåtg81-d i reservatet. 
Trad som hindrar framkomligheten p4 vandringsled samt utsikt vid angivna platser enl karta i bilaga 3 
skall dock tas ner genom reservatsfötvaltningen. 

Jakt och viltvArd 
Marngarens ratt till jakt berörs ej av reservatsbilctningen. 
Viitvardande atgarder eller upphuggning av skjutgator skall dock inte ske inom reservatet, 

ANORDNINGAR FOR REKFtEATION OCH FRILUFTSLIV 
Allmänna riktlinjer 
Rånnberq ar ett valkänt utflyktsmal. Endasi begränsade anordningar skall dock iordningsctallas for att 
Oka omddets lillgiinglighet. For att bibehalla områdets vetenskapliga naturvarden skall Algader for 
friluffslivet inriktas på att kanal i ra och informera besökare. 

Friluftsanordningar 
Beskrivning: Från landsvagen - mellan Östmark och Rajdafors (och vidare mot Norge) leder en stig 
sedan gammalt upp till toppen av Rannberg. Vid bilvaen finns en liten parkeringplats. Vid toppen finns 
en enkel rankoja(ca 2,5*3m) uppfi3rd i samband med tidigare brandbevakningstom. 
Mil: Andamad med resenratet ar framst att bevara omdklet med dess vegetation och djurliv, NAgra 
stum, fasta anlåggningar far friluftsliv skall darför inte oirlnas inom resetvatet. Enkla vandringsleder skall 
dock iordningsstallas far att underlatta far och kanalicera besökare som vill uppleva naturmiljtin. 
Atgarder: P-platsen vid vagen i Uster nistas upp. Mark som darvid tages i anspråk ar ca 57Om. 
Parkeringsykan skall avskiljas från den tidvis v&a 4kemlvallen med dike-Befintlig stig kompletteras med 
vandringsled en1 karta, bilaga 3. Srnarfe utsimröjningar gUrs vid behov pA tv4 platser enl bilaga 3. 
Genom särskilda överenskommelser med berörda markägare bar, fi Iangre sikt, tilitriide till området 
kompletteras med anslutningar fran ny parkeringsplats vid bilvag i norr resp i sydväst. 
Befintlig rastkoja hiilles vaistadad. Kojans vidare utnyttjande i3vervQs vid revision av skWlplanen, 

Infornation: 
Beskrivning: Anordningar far information saknas för narvarande 
M&: Undedåtta upplevelsen av omradet och fika förstilelsen för dess naturnarden. 
Atgarder. Andamalsenlig vagvisning och Clversiktlig beskrivning p4 ansiagstavla vid parkeringsplats. 
P4 siid Mir dessutom faljande &garder genomftlm; 
1) Vetenskapliga inventeringcresultat presenteras i Iattillganglig form. 
2) En informativ och sjalvguidande naturstig. Biologiska och skogshistoriska aspekter belyses i 
naturstigen. Anordningar i terrängen skall vara diskret utformade (exempelvis en serie numrerade palar 
som hiinvisar i i l t  text i broschyi). 

Ulmärkning av naturreservatets gräns 
Utmarkning skall utfaras enligt svensk standard (SIS 031 522). 
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TILLSYN 
NaturvArdsf&vaitamn skal utöva fortlfipande iillsyn av reservatet. 
Tillsynsman skall engageras med särskild inriktning pil sommarSsongen juli-augusti. 
Tillsynen skall omfatta - kontroll av att reservatets fornkrifler efterievs 
- medverkan i iordningcctatlande enligt skCztselplan 
- lapande undehAll av anordningar 
- dokumentation och rapportering av det som hander i området 

DOKUMENTATION 
Allmant 
NaturvkIsf6rvaharen dokumenterar utforda barder, kostnader för och finansiering av verksamheten. 
V I  vandringsleder och andra anoridningar skall bedomning och {exempelvis foto-) dokumentation 
regelbundet göras som underlag f& pmvning av Atgaaer mpt slitage och andra stomingar. 
Biologisk dokumentation 
Fardjupad kannedom om om radets naturfOhdllanden skall eftersträvas. 
Omradet ingår i arbete med regional miljllUvervakning en1 lansstyrelsens verkcamhetsplanering. För detta 
ELndamAl skal återkommande, jamffirbara siudier g6rq av pmtådgs ekpsysiem inop ramen for propram 
faststallt av lansstyrelsen. 

Sktitselplanen skall ses bver nar nafunr4rdsförvaltaren anser det pikallat,dock minst vart tionde ar. 

FINANSIERING AV NATURVARDSFORVALTNINGEN 

Ekonomisk kalkyl 
Beraknad@ ka@adgr for naturv4rdsfönrattningen för narmaste 1 O-arsperiod frarng& av bilaga 4 

Finansiering av nahirvirdsförvaltningen 
Staten bekostar utmårkning av reservatets granser, iordningsstallande av parkeringsplats, 
informationstavla och vandringsled. samt tillsyn, Illpande un.dem4ll och grundlaggande dokumentation. 

UPPLYSNING OM HUR MAN OVERKLAGAR, se bilaga 8 (forn 8). 

Beslut i detta arende har fattats av landshavding Ingemar Eliascon. 

V i  den slutliga handlaggningen har i tivrigt dellagit naturv~rdschef Lars Furuholm.f6reträdare for 
kulturmiligenheten och rilttsenheten samt byddirektor Per Ahgren, föredragande. 
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'Markagare 
Tokala och regionala natunraFdsfOreningar 
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LRF; J u r i d i s k a  byrån 
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Kommentarer till reservatgränsens strac kning. 

I stor utsträckning fsljer granslinjen befintliga fast$hetsgränser. Detta galler speciellt den vastra sidan. 
Eti undantag utgtlr fastigheten Cdmark 1 :413.Htir dras linjen mellan brytpunkter pä gransen mot 
angransande fasligheter i sydväsi respektive norr ( SClrmark 1:258 resp.hernmansgriInsen mot Milimark) 

Reservatets gräns i cöder f8ljer södra skiftesgrilnsen far S8rmark 1 : 1 l 9  ca 200 fram till nordvastra 
h6rnet av m a r k  1:170. 

Stdckningen i oster bjuder p4 stora sv8righeter p4 grund av terrångf8rtiAllandena. Den branta lutningen 
och även den frodiga vegetationen g6r exakt kornpassgang mycket mar. Endast ett f h l  
orienteringspunkter finns dessutom att tiIlg4. 
Av prakuska skal vafjes en rak gränslinje med f4 brytpunkter. Tv4 orienteringspunkter bildar 
utgangspunlber for linjen namligen dels (a) skamingspunkten mellan befintlig stig och Mdra griinsen pii 
fastigheten Tvadna 1:12 dels (b) en punkt ca 65 meter vaster om skamingen mellan stig/traktorvag( = 
gammal bnikningsva~) och norra gransen av SUrmark 1 :418.1 den tänkta hornpunkten stär en stor, tom 
asp. Mellan dessa tvi orienteringspunkter fcireslas reservatcgr3nsen utgöra en rak linje. At söder vinklar 
gränslinjen mot hörnpunkten f6r reservatets sodra grans enligt beskrivning ovan, dvs drningspunkten 
f& granslinjer mellan fastigheterna Sdmark 1 :l 19, 1 :l70 samt 1 z41 8. 
k norr gAr den €istra reservalsgränsen fdn skärningen mellan befintlig stig och södra skiftesgränsen for 
TvFIdna 1.12 mot NNO till en punk p4 norra skiffesgränsen (Tv3råna 1:12) som ligger 350 meter 
(hrtmi4tt) f dn  landsvagen i aster. 
Vidare nomit gdr menraisgränsen mot sydöstra hornet p4 den nybildade fastigheten Tvadna 1 :i 5 
enligt karta uppråttad 1993 Over fastighetsreglering med arendenummer S3 92 152. 
Reservabgrånsen fortsåtter nomt utefier en linje som utgör ffirl8ngningen av den M r a  gdnsiinjen för 
Tv$iräna 1 :l 5 . Vid norra skiflesgransen for fastigheten Tvarha 1:17 vinklar resenratsgransen och fbljer 
factighetsgriinsen till hemmansgråns i vaster. 

Pga sv4righetema att ange granslinje i den Usira sidan har (april -96) uppdragits at lantrnateriet,Torsby att 
genomfora gränsbestgmning. 
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UTREDNING AV KOSTNADER FOR NATURVARDSFORVAL~INGEN f& RANNBERG 
(undantagen fran faststallelse en1 NVF) 

Typ av &gard Arbetckraftsbehov Investeingsbehov kKr 
normaidagsverlten 
Budgetår Budgetar 
1-5 8-10 1-5 &t0 

Tillsyn (dvI4f) 

Vandringsled 

Gränsmarkering 

Pakeringsplats 
Informationsiavla 

Vagvisning 

Naturstig 

Biologisk invent 50 50 
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Diarienummer .... 231-3763-96 BILAGA 5 

REGISTERUPPGI F E R  

Namn 
Kommun 
w e  
Kartblad 

Grans 
Fastig heter 

Naturreservatet Rånnbetg 
T o M y  
ca f O km norr Octmarks kyrka 
Topokarta 12C NO 
Ek karta 12C 8f 
Gula kartan 12C 83 
Enl karta, bil l i lansstyrelsens beslut samt beskrivning i bil 2 
Tvilrana 1:7,1:8, 19, 1:f O, 1:11,1:12.1:13,1:14, 1:15, 1:17 
Millmark 1:42,1:98. 1:166, 1:476,1:477,1:478.1:493. 1:494, 1:495, 1:523 
Sömark 1:119, 1:413,1:418 

Naturv~rdsfOnraltare Lansstyrelsen 
Area 90 ha 

Naturtyper Granskog, lövbiandskog, naturckog, hallmarksskog 
Land-Pst~P Skogslandskap 
Maturgeografisk region 30a Norrlands vAgiga bergkulitem&tg med mellanboreala skogsområden - 

tiimligen kuperad terrang med mestadels lag-medelh6g rnyrpracent. 

Skyddsmotiv Botaniska, entomologiska, skogliga, allm~nekologicka. 

Skyddsfareskri ner Indispensabla, totala A l  - Ag 
Indispensabla, partiella - 
Dispensabla 

SkyddsfOreskrifl fdr 
p d  skogsmark A3 

Inventeringar 

Befintliga 
P lanerade 

P-plats samt vandringsled till toppen 
Ytterligare vandringsied samt "naturstig" 

' Berglind, SvenAke 1989. Inventering av storfjarilsfaunan p i  Rannbeget, Torsby 
kommun. Rapport nr 198Q:7 MiljövHrdsenheten, Lansskyrelsen i V~rmlands lan 
* bro be^, R 1945 Rannberg - ett vannlandsid hyperitberg. Nationen och 
hembygden (Uppsala), iv. 
* Kongbäck, H. och Olsson, A. Vegetaiionskarta skala 1 :20.000 

Ovrig dokumentation * Bmberg mfl1969 PM rörande vegetationen pa olika växilokaler p4 Rannbeigel. 
Lanssiyrelsen i Varmlands Ian. 
* Skoglig bedndsbeskrivning (ahekmaterial, Iiincstyrelsens miijöenhet) 



LANSSTYRKLSEN 
VZrmlands lan 

Bilaga b 

Om Ni v i l l  överklaga.lansstyre1sens beslut skall ~i 
skriva till regeringen, Miljödepartementet. 

OBS 1 

* Fór  att Ert Överklagande skall kunna tas upp till 
prövning maste Er skrivelse ha kommit in till 
länsstyrelsen inom tre veckor f r h  den dag d& Ni 
fick del av beslutet. 

* Tala om vilket beslut Ni Överklagar, t ex genom 
att ange arendets diarienummer (numret Överst till 
höger p& beslutet) . 

* Tala Sven om varför Ni anser att beslutet skall 
ándras och vilken andring Ni vill ha. Sand med 
handlingar eller annat som Ni anser stöder Er 
sthdpunkt och som Ni tidigare inte gett  in i 
ärendet. 

* Underteckna skrivelsen, g8r namnförtydligande samt 
uppge postadress och telefonnummer. Telefonnummer 
till Er arhetsplats M r  ocksa anges. 

Ni kan givetvis anlita ombud att sk6ta óverklagandet 
at Er. 

Behöver ~i fler upplysningar om hur man överklagar kan 
Ni ringa eller skriva till länsstyrelsen. Lansstyrel- 
sens adress och telefonnummer frarngar av beslutet. 

Formulär 1 
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