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Vic-natur/RegDOS-id:

2002371

UTÖKNING AV NATURRESERVATET FIOLENOMRÅDET I ALVESTA
KOMMUN
BESLUT
Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 §
miljöbalken (1998:808) det område (Vångsnäs mosse)
som markerats på bifogad karta som naturreservat,
vilket innebär att det befintliga naturreservatet
Fiolenområdet utökas. Gränsen för naturreservatet
Fiolenområdet skall vara den gräns som utmärks i
fält med kartan, bilaga 1, och gränsbeskrivning,
bilaga 5, som underlag.
För att uppnå syftet med reservatet beslutar
Länsstyrelsen med stöd av 7 kap 5, 6 och 30 §§
miljöbalken att föreskrifter under A, B och C inom
det befintliga naturreservatet skall gälla även för
det utökade området. Föreskrifterna återfinns i
Länsstyrelsens beslut den 18 augusti 1997, diarienummer 231-4967-89 (11.121-7-71), se bilaga 2.
Föreskrifterna utgör inte hinder för de åtgärder som
behövs för att tillgodose ändamålet med naturreservatet enligt skötselplanen. Föreskrifterna under C
träder i kraft den 10 mars 2008 och gäller även om
de överklagas.
Länsstyrelsen fastställer den reviderade
skötselplanen, daterad 1998-10-14, bilaga 3, att
gälla även för Vångsnäs mosse, d.v.s. den utökade
delen av naturreservatet Fiolenområdet, med den
ändringen att ett område på fastigheterna Åkhult 1:2
och Skog 1:11 numera ingår i skötselområde 5,
Anebodaskogen, i enlighet med bifogad karta till
skötselplanen, bilaga 4, daterad 2008-02-07.
Syftet med utökningen av naturreservatet är att
inlemma Vångsnäs mosse i naturreservatet
Fiolenområdet vars syfte är att bevara sjön Fiolens
och Fiolenbäckens särart och att låta Åkhultmyren
och Anebodaskogen norr om myren utvecklas fritt.
Karaktären på odlingslandskapet skall bibehållas så
att förhållandena i sjön, myren och bäcken inte
ändras. Allmänhetens möjligheter till friluftsliv
skall främjas i den mån det är förenligt med
områdets naturvärden och med markägarnas skötsel av
området.

Postadress

Gatuadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida

351 86 VÄXJÖ

Kungsgatan 8

0470-860 00

0470-862 20

lansstyrelsen@g.lst.se

www.g.lst.se
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Länsstyrelsen skall vara förvaltare av reservatet.

ADMINISTRATIVA DATA
Namn:
RegDOS-Id:
Län:
Kommun:
Församling:
Läge:

Gränser:

Areal, hela
reservatet efter
utökning:
varav utökningen

Fiolenområdet
2002561
Kronobergs län
Alvesta
Moheda
Naturreservatet ligger 10 km norr om
Moheda och ca 1 km sydväst om Aneboda.
Utökningen ligger ca 1 km söder om sjön
Fiolens sydspets.
Enligt karta, bilaga 1 i beslutet.
Området ligger på fastigheten Vitteryd
2:5 och ansluter till det befintliga
reservatet i norr och till
fastighetsgränsen i sydöst och till
vägen i sydväst.
Totalt: 1 038,0 ha Land:
874,6 ha
Vatten: 163,4 ha
Totalt:

14,8 ha

Land:
Vatten:

14,8 ha
0,0 ha

Fastigheter och
markägarkategori:
Fastigheter
Vitteryd 2:5

Markägarkategori
enskilda

Servitut:

0764-87/49.1; ledningsrätt för
teleledning, till förmån för Telia,
företräds inom riktnummerområde 0472 av
lokal nätplanerare Håkan Brorsson, Box
935, 391 29 KALMAR

Sakägare:
Förvaltare:
Fastighetskarta:

Enligt bilaga 4
Länsstyrelsen i Kronobergs län
5E6e - 05464
5E5e - 05454
5ENV
Sydöstra Smålands skog- och sjörika
slättområden
NRO 07016- Naturvård
Mörrumsån- Avrinningsområde till
vattendrag
Ansluter till Natura2000-området
SE0320141 Fiolenområdet

Terrängkarta:
Naturgeografisk
region:
Riksintressenummer:

Natura 2000
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BESKRIVNING AV OMRÅDET
Se beskrivning av hela naturreservatet Fiolenområdet
i Länsstyrelsens beslut den 18 augusti 1997, samt i
den reviderade skötselplanen den 14 oktober 1998.
REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Länsstyrelsen förklarade den 18 augusti 1997
Fiolenområdet som naturreservat. Ärendet
överklagades till regeringen. Den 14 oktober 1998
korrigerade Länsstyrelsen vissa gränser till
naturreservatet. Regeringen avgjorde överklagandet
den 15 november 2001. I beslutet fastställdes
Länsstyrelsens beslut utom i den del som avsåg
dåvarande samfälligheten Vångsnäs mosse som
upphävdes eftersom alla delägare till samfälligheten
inte hade förelagts att yttra sig över förslaget
innan beslutet om naturreservat fattades. Regeringen
återförvisade därför ärendet till Länsstyrelsen för
förnyad handläggning i denna del.
Vångsnäs mosse var, vid tiden för Länsstyrelsens
beslut 1997, en samfällt ägd mosse (Vångsnäs s:1)
med ca 90 delägare. Lantmäterimyndigheten beslutade
2002 om fastighetsreglering varvid markområdet
överfördes till fastigheten Vitteryd 2:5 och
samfälligheten därefter utplånades. Överenskommelse
om intrångsersättning har därefter träffats mellan
markägarna och Länsstyrelsen i augusti 2002.
Länsstyrelsen avser med detta beslut inlemma
Vångsnäs mosse i naturreservatet Fiolenområdet.
Berörda markägare och övriga med särskild rätt till
den mark som berörs av utökningen har förelagts att
yttra sig över förslaget till beslut och
skötselplan. Alvesta och Växjö kommuner, Skogsstyrelsen, Lantmäterimyndigheterna i Växjö kommun
och i Kronobergs län, Ekonomistyrningsverket,
Sveriges Geologiska Undersökning samt
Naturvårdsverket har också lämnats möjlighet att
yttra sig över förslaget.
Följande synpunkter har kommit in.
Christer Lennartsson, markägare till fastigheten
Åkhult 1:2, har inget att erinra mot förslaget.
Naturvårdsverket bifaller ändringen i skötselplanen.
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TeliaSonera, har inget att erinra mot förslaget. SGU
har svarat att de avstår från att yttra sig i
ärendet. Skogsstyrelsen tillstyrker förslaget och
framför samtidigt att igenväxningen av myren har
gått långt och att om avsikten är att myren skall
behålla karaktären av gles tallskog bör det finnas
möjlighet att utföra röjningar och gallringar.
MOTIVERING
Motiven för att förklara Fiolenområdet som
naturreservat beskrivs i Länsstyrelsens beslut den
18 augusti 1997. Syftet är (utdrag ur beslutet från
1977) följande:
”Syftet med naturreservatet skall vara att bevara
sjön Fiolens och Fiolenbäckens särart och att låta
Åkhultmyren och Anebodaskogen norr om myren
utvecklas fritt. Karaktären på odlingslandskapet
skall bibehållas så att förhållandena i sjön, myren
och bäcken inte ändras. Allmänhetens möjligheter
till friluftsliv skall främjas i den mån det är
förenligt med områdets naturvärden och med
markägarnas skötsel av området.”
Vångsnäs mosse är en skogbevuxen myr med blandskog
av tall och björk. Delar av myren ingår i
tillrinningsområdet till Fiolen och påverkar därför
vattenkvalitén i sjön. Denna del bör därför ingå i
naturreservatet.
När det gäller möjligheten att röja och gallra för
att behålla karaktären av gles tallskog på mossen
konstaterar Länsstyrelsen att området Vångsnäs mosse
ingår i skötselområde 4, ”Skogen i reservatet utom
Anebodaskogen”. För detta skötselområde är inte
målet ”Fri utveckling” utan att (utdrag) ”skötseln
skall bedrivas med utgångspunkt från att de
ekologiska förhållandena i sjön inte skall ändras”.
Vissa skötselåtgärder bör därmed kunna göras inom
ramen för den gällande skötselplanen.
Gränsen mellan skötselområdet 4 och 5 ändras i
enlighet med de överenskommelser om intrångsersättning som finns med fastighetsägaren på
fastigheten Åkhult 1:2. Skog 1:11 ägs av staten
genom Naturvårdsverket. Det sammanhängande
markområdet överförs därmed från skötselområde 4

5 (7)
BESLUT
Datum

Ärendenummer

2008-02-07

511-8935-01

till 5. Området har markerats särskilt på bilaga 4,
där de olika skötselområdenas utbredning framgår.
Fiolenområdet är av riksintresse för naturvården
(Fiolenområdet, NRO 07016), enligt Naturvårdsverkets
beslut 1988-09-19 och 2000-02-07). Områden av
riksintresse för natur- och kulturmiljövård eller
friluftsliv skall enligt hushållningsbestämmelserna
i 3 kap 6 § MB skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.
Fiolenområdet har i länets naturvårdsprogram
erhållit klass 1 i en tregradig skala, där klass 1
är det högsta värdet. Fiolenområdet, utom Vångsnäs
mosse, ingår i det europeiska nätverket Natura 2000.
Länsstyrelsen har för avsikt att föreslå att Natura
2000-området utökas med Vångsnäs mosse vid nästa
revisionstillfälle.
Fiolenområdet ligger i både Växjö och Alvesta
kommuner. Den utökade delen ingår i Alvesta kommun.
Översiktplanen för Alvesta kommun antogs 1994 och en
revidering pågår. I samrådsversionen för
översiktsplanen för Alvesta kommun (juni 2006) är
det aktuella området omnämnt bland utpekade
värdefulla naturområde.
Länsstyrelsen anser, vid en intresseprövning enligt
7 kap 25 § miljöbalken, att reservatsföreskrifternas
utformning innebär en rimlig balans mellan de värden
som skall 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 samt
med översiktsplanen för Alvesta kommun.
FÖRORDNANDE OM KUNGÖRELSEDELGIVNING
Länsstyrelsen förordnar, med stöd av 16 § delgivningslagen (1970:428) jämfört med 27 § förordningen
om (1998:1252) områdesskydd enligt miljöbalken mm,
att delgivning av detta beslut skall ske genom
kungörelse. Kungörelsen skall inom 10 dagar införas
i tidningen Smålandsposten.
Delgivningen skall anses ha skett på tionde dagen
efter dagen för detta beslut, förutsatt att
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kungörelsen inom den tiden införts i ovan nämnda
tidning.
Beslutet hålls tillgängligt på Länsstyrelsen,
Kungsgatan 8, Växjö och på Länsstyrelsens hemsida,
www.g.lst.se.
HUR MAN ÖVERKLAGAR
Detta beslut kan överklagas genom skrivelse till
regeringen. Överklagandet skall dock skickas in till
Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 VÄXJÖ.
Länsstyrelsen måste ha fått överklagandet senast den
10 mars 2008, annars kan inte regeringen pröva
överklagandet.
Överklagandet bör innehålla följande:
•
•
•
•

Hänvisning till detta beslut, dnr 511-8935-01
Vad som skall ändras
Namnteckning, namnförtydligande och
adressuppgifter
Eventuella handlingar som stöder överklagandet.

UPPLYSNINGAR
Beslut i ärendet har fattats av landshövdingen
Kristina Alsér.
I handläggningen av ärendet, i vilket
naturvårdshandläggaren Louise Ellman Kareld varit
föredragande har också länsrådet Claes Sjöblom,
chefsjuristen Lena Stjernqvist, länsarkitekt Lars
Hederström, länsantikvarie Margit Forsström,
miljövårdsdirektör Carl-Philip Jönsson och
funktionsansvarig för naturvård Elisabet Ardö
deltagit.

Kristina Alsér
Louise Ellman Kareld
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Delgivningssätt
Beslutet skall kungöras i länets författningssamlingar samt i ortstidning.

Bilagor
1.

Karta över naturreservatet Fiolenområdet efter
utökning med Vångsnäs mosse i söder
2. Utdrag ur Länsstyrelsens beslut 1997-08-18 sid
1, 13-18 (beslutsmening, syfte, förvaltning och
reservatsföreskrifter)
3. Skötselplan, reviderad 1998-10-14
4. Karta till skötselplanen, rev. 2008-02-08
5. a. Karta med gränsbeskrivning, daterad 2003-06-05
b. Teknisk beskrivning med gränspunkternas
koordinater, daterad 2007-08-14
6. Sakägarförteckning
7. Miljöbalkens regler om naturreservat
8. Konsekvensutredning
9. Hur man överklagar
10. Sändlista

BILAGA 1, Karta till BESLUT
Karta över Naturreservatet
Fiolenområdet efter utökning
med Vångsnäs mosse i söder,
Växjö och Alvesta kommuner
2008-02-07, 511-8935-01

Teckenförklaring:
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Vångsnäs mosse
Fiolenområdet före utökning
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