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UTÖKNING AV NATURRESERVATET HISSÖ I VÄXJÖ
KOMMUN
BESLUT
Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) att
naturreservatet Hissö ska utökas. Gränsen för utökningen av naturreservatet
ska vara den gräns som utmärks i fält och som framgår på bifogad karta
(bilaga 1a).
Länsstyrelsen upphäver med stöd av 7 kap. 7 § första stycket miljöbalken
delvis beslutet från den 23 september 1996 med diarienummer 231-3421-1996
såvitt avser syfte, reservatsföreskrifter och skötselplan. Det innebär att
beslutet för Hissö naturreservat från den 23 september 1996 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.
SYFTET MED RESERVATET

Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara naturmiljöer knutna till
äldre ädellövskogar med inslag av tall så att den biologiska mångfalden
bevaras och stärks:
 äldre skogar ska bevaras i ett naturskogsartat tillstånd med gamla
träd, en varierad och flerskiktad struktur med god förekomst av död
ved i olika nedbrytningsstadier, medan yngre och
skogsbrukspåverkade skogar ska vårdas så att dessa områden kan
utvecklas mot äldre skogar där naturlig dynamik råder
 småöar och kringliggande vattenområden bidrar till ett rikt fågelliv
med lämpliga ostörda miljöer för häckning och födosök
 det rörliga friluftslivet ska ges möjlighet till naturupplevelser
Syftet ska uppnås genom att:
 områdets skyddsvärda naturmiljöer bevaras genom föreskrifter som
förhindrar skogsbruk, olika typer av exploatering, samt störning
 områdets skogar i huvudsak får präglas av intern dynamik och
naturliga processer. Bestånd påverkade av skogsbruk restaureras för
att utvecklas mot naturliga ädellövskogar med inslag av tall, där
också livsmiljöer kan nyskapas för att värna skyddsvärda arter
 lämpliga åtgärder vidtas för att förbättra sjöns ekologiska status t.ex.
genom att skapa ekologiskt funktionella kantzoner
 lämpliga åtgärder vidtas för att främja upplevelsevärdena
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SKÄLEN FÖR BESLUTET

Skälen för beslutet är områdets prioriterade bevarandevärden, naturtyperna
näringsfattig bokskog (9110), näringsrik bokskog (9130), nordlig ädellövskog
(9020) och taiga (9010). Utökningen av naturreservatet bedöms främja
bevarandet av de utpekade värdena.
På Hissö och Musön finns äldre bokdominerad skog där även andra trädslag
som tall, asp, sälg och björk bidrar till höga naturvärden. Många tallar är
gamla och grova och kan bära rovfågelbon. Gran förekommer framförallt
som igenväxning och i planterade bestånd och ökar tillsammans med bok
successivt på andra trädslags bekostnad. På övriga öar i reservatet dominerar
barrträd. Äldre bok och tall utgör de i nuläget högsta biologiska värdena.
Helgasjöns fågelliv är rikt och bestånden av fiskgjuse och storlom är av
internationell betydelse.
Områdets naturvärden hotas av att gran och främmande trädslag expanderar
på bekostnad av andra trädslag och att bok tränger tillbaks tall. För att
gynna de prioriterade bevarandevärdena behövs skötselåtgärder som
möjliggörs i och med att beslut om naturreservat fattas. Skötselåtgärderna
specificeras närmare i bilaga 2.
FÖRESKRIFTER

För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet beslutar
Länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken att nedan
angivna föreskrifter ska gälla för naturreservatet.
A. Föreskrifter enligt 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
Anmärkningar:
I. Tillfälligt upplag i samband med skötselåtgärder får ske efter
godkännande av Länsstyrelsen.
II. Underhåll av farled får ske utifrån gällande lagstiftning i
miljöbalken.
3. anlägga väg, parkeringsplats eller vändplats
Anmärkning:
Underhåll och mindre förbättringar av befintliga vägar får ske.
4. ta bort eller skada odlingsröse eller annan kulturlämning
5. uppföra byggnad, ledning, mast, vindkraftverk eller annan anläggning
Anmärkning:

BESLUT

3 (13)

Datum

Ärendenummer

2016-12-12

511-3543-2015

I. Jakttorn kan efter Länsstyrelsens godkännande få uppföras
på lämplig plats om behov finns.
II. Sjöledning får anläggas enligt föreläggande från Länsstyrelsen
i ärende 535-6032-2015.
6. avverka, gallra, beskära, röja, så, plantera träd eller buskar eller utföra
annan skogsbruksåtgärd eller skada enskilda träd eller buskar
Anmärkning:
Siktgata för jaktens behov kan efter Länsstyrelsens
godkännande få öppnas på lämplig plats om behov finns.
7. skada, ta bort eller upparbeta dött träd, vindfälle eller döda grova grenar
Anmärkning:
Vindfälle eller döda grova grenar som hamnar olämpligt och
påtagligt hindrar framkomlighet på stigar, tomter, vägar och i
vatten får flyttas till annan lämplig plats inom reservatet.
8. sprida bekämpningsmedel, gödsel, kalk, kemiska preparat eller annat
jordförbättringsmedel
9. ändra växt- och djurlivets sammansättning i vatten eller på land genom
att föra in, så eller plantera ut arter
10. utfodra vilt, sätta upp saltsten för vilt eller anlägga åtel
11. anlägga eller bedriva fiskodling
12. sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel, konstföremål eller liknande utan
Länsstyrelsens godkännande
B. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken om skyldighet att tåla visst
intrång i naturreservatet

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:
 avverkning av träd, tillskapande och utplacering av död ved (inkl.
död ved från områden utanför reservatet), röjning av sly,
veteranisering, flytt av vindfällen
 naturvårdsbränning
 igenläggning eller dämning av diken
 bekämpning av invasiva arter
 uppsättning av boplattformar, fågel- och insektsholkar och andra
åtgärder för att gynna dessa artgrupper
 utsättning av i naturtyperna naturligt förekommande arter
 ta väg för att utföra skötselåtgärder
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3. iordningställande av anordningar för allmänheten i form av strövstigar,
informationstavlor, rastplatser, samt underhåll av befintliga anordningar
såsom parkeringsplatser och rastplatser
4. åtgärder för vetenskaplig undersökning som i förväg godkänts av
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 omkull
fallna 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
5. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på
anvisad väg och 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. sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel, konstföremål eller liknande utan
Länsstyrelsens godkännande
9. bedriva tävlings-, övnings- eller lägerverksamhet utan Länsstyrelsens
godkännande
10. tälta annat än på anvisad och iordningsställd tältplats
11. ankra eller förtöja husbåt
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12. störa eller skada djurlivet t.ex. genom närgånget uppträdande vid boeller lekplats
13. förutom på hundbadplats medföra okopplad hund eller annat lösgående
husdjur
14. inom land- eller vattenområdet starta eller landa med luftfarkost
15. ta in eller använda vattenskoter
Anmärkning:
Användning av vattenskoter är tillåten vid sjöräddning eller
annat samhällsnyttigt ändamål.
Föreskrifterna under C gäller omedelbart, även om de överklagas.
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 skötsel eller uppföljning av bevarandestatus.
 normalt underhåll och mindre förbättringar av vägområde. Träd som
fallit eller grova grenar som kapats vid underhåll ska flyttas inom
naturreservatet.
 åtgärder för vetenskaplig undersökning som i förväg godkänts av
Länsstyrelsen
Med Länsstyrelsens godkännande enligt föreskrifterna ovan avses inte en
dispens- eller tillståndsprövning utan endast att Länsstyrelsen i skriftlig form
kan ge sitt godkännande till en åtgärd efter att denna beskrivits på lämpligt
sätt.
Utöver ovan angivna föreskrifter gäller annan lagstiftning, bl.a. miljöbalken,
jaktlagstiftning, terrängkörningslagen och kulturminneslagen.
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.
REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
ÄRENDETS BEREDNING

Redogörelse för reservatsbildningen fram till 1996 finns i beslutet från den
23 september 1996 med diarienummer 231-3421-1996.
Området uppmärksammades i inventeringen av skyddsvärda statliga skogar
och urskogsartade skogar (den s.k. SNUS-inventeringen) som på uppdrag av
regeringen genomfördes av Naturvårdsverket och länsstyrelserna 2002-2003.
Området är ett av 22 områden i Kronobergs län som slutligen rapporterades
av Naturvårdsverket till regeringen, se SNV rapport 5339 och 5340.
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Förslaget till beslut och skötselplan skickades 2016-10-07 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 Kronobergs distrikt ser positivt på att Länsstyrelsen utökar
naturreservatet och pekar i sitt yttrande på möjligheten att pedagogiskt visa
på nyttan av naturvårdsbränningar, samt att det är viktigt att beakta var
eventuella ringbarkade träd lämnas så att riskerna med fallande träd
minimeras.
Växjö mykologgrupp ser positivt på utökningen av reservatet.
Kronobergs Ornitologiska Förening ser positivt på utökningen, men anser
inte att jakt bör vara tillåten då den hindrar allmänhetens tillträde till
området. Föreningen framför också att tillträdesförbud i form av
fågelskyddsområden ska kunna pekas ut, samt att anläggning av stigar och
rastplatser ska ske på sådant sätt att nuvarande och framtida boplatser för
fåglar inte störs.
Sjöräddningssällskapet framför att de även i fortsättningen måste ha
möjlighet att framföra svävare och vattenskoter inom naturreservatet för att
kunna bedriva räddningsarbete i området.
Växjö Kanot Club önskar ett förtydligande kring hur föreningens övningsoch lägerverksamhet kommer att påverkas att det utökade reservatets
föreskrifter.
Växjö kommun ställer sig positiv till utökningen av naturreservatet och
påpekar att det är ett av Växjös viktigaste friluftsområden. Kommunen
framför ett stort antal synpunkter bl.a. att en möjlighet att skapa en fast
förbindelse mellan Helgö, Musön och Hissö inte ska förhindras av
naturreservatet, att sjöledningar planeras genom området, att det finns en
anlagd farled i behov av underhåll, att fler typer av friluftsanläggningar ska
få anläggas, att stränder och skär bör få röjas för fågellivets behov, samt att
nyttjandet av vattenskoter för sjöräddning och tillsyn behöver förtydligas.
Kommunen ifrågasätter också om fågeljakt är förenlig med reservatets syfte.
LÄNSSTYRELSENS BEMÖTANDE AV INKOMNA SYNPUNKTER
Utifrån de synpunkter som framförts på beslut och skötselplan har
ändringar och tillägg gjorts, i den mån de bedömts vara praktiskt
genomförbara, rimliga i proportion till kostnaderna och förenliga med
reservatets syfte.
Det pågår idag ingen jakt inom naturreservatet och Länsstyrelsen förutser
därför inga konflikter mellan jägare och övriga besökare i området. Om
eventuell jakt inom området i framtiden skulle begränsa tillgången för
övriga besökare kan Länsstyrelsen genom ett nytt beslut ändra
föreskrifterna och inskränka jakten i reservatet.

BESLUT

7 (13)

Datum

Ärendenummer

2016-12-12

511-3543-2015

Länsstyrelsen är positiv till att möjligheten att anlägga en fast förbindelse
mellan Helgö och Hissö utreds så att en eventuell byggnation kan ske utan
att naturvärden i de respektive reservat som berörs skadas. En eventuell
byggnation måste prövas mot gällande lagstiftning inom miljöbalken där
både Natura 2000 och reservatsföreskrifterna i naturreservaten Helgö, Hissö
och Jägaregap utgör delar. Generellt sett gäller att anordningar för
friluftslivet uppförs så att de inte skadar områdets naturvärden, varken
genom byggnationerna i sig eller genom de förändrade besöksströmmar som
de kan ge upphov till. Det ska även fortsatt finnas ostörda delar i reservatet
där det finns utrymme för störningskänsligt växt- och djurliv. Det ska även
finnas delar där besökare kan uppleva stillhet och vildmarkskänsla.
Alla åtgärder som berör vattenverksamhet (t.ex. sjöledningar, underhåll av
farleder, byggnationer i vatten) ska prövas mot gällande lagstiftning inom
området. Naturreservatets syfte styr i sin tur vilka anläggningar och
verksamheter som ska tillåtas inom området. Vattenverksamheter med
gällande tillstånd ska inte hindras av reservatsföreskrifterna.
Att bedriva tävlings-, övnings- eller lägerverksamhet i naturreservatet kräver
Länsstyrelsens godkännande, vilket inte avser en dispens- eller
tillståndsprövning utan endast att Länsstyrelsen i skriftlig form kan ge sitt
godkännande till en åtgärd efter att denna beskrivits på lämpligt sätt. Denna
föreskrift gäller även i angränsande naturreservat.
LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING
Enligt 7 kap. 4 § miljöbalken 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.
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 (12998:811)
om införande av miljöbalken.
Då föreskrifterna i det nya reservatsbeslutet helt klart innebär minst lika
starkt eller starkare skydd för biologisk mångfald, naturmiljö 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 Hissö, beslut
den 23 september 1996 med diarienummer 231-3421-1996, enligt följande:
 reservatet utökas med 602,1 ha (bilaga 1a)
 syfte och föreskrifter ersätts
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 skötselplanen ersätts (bilaga 2)
Hissö är ett ur naturvårdssynpunkt mycket värdefullt naturområde med
inslag av äldre bokskog och gammal, grov tall och hyser en stor mångfald av
växt- och djurarter knutna till dessa miljöer. Mitt på ön finns ett 2,5 ha stort
område som är naturreservat och ingår i nätverket Natura 2000.
Musön, Stora Björnön och Karinön norr om Hissö har i länets
naturvårdsprogram erhållit klass 1 i en tregradig skala, där klass 1 är det
högsta värdet. Övriga delar av området håller klass 2, det näst högsta värdet.
Alla öar i reservatet har föreslagits ingå i Natura 2000 under 2015.
Fyra nyckelbiotoper är registrerade i Skogsstyrelsens
nyckelbiotopsinventering.
Helgasjön ingår som en del av Mörrumsåns avrinningsområde i ett
riksintresseområde för vattendrag (6 kap. 4 § miljöbalken). Fågellivet är rikt
och bestånden av fiskgjuse och storlom är av internationell betydelse. Vid
riksinventeringen av fiskgjuse 2001 noterades 175 häckande par av fiskgjuse i
Kronobergs län. Vid motsvarande inventering 2013 var siffran endast 66 par.
För Helgasjöns del var siffran 2001 17-20 par och 2013 9 aktiva bon. Mot
bakgrund av denna minskning initierade Växjö kommun i samarbete med
Länsstyrelsen och Kronobergs Ornitologiska Föreningen under 2015 ännu
en inventering av Helgasjön fågelliv. Under 2015 års inventering bedömdes
antalet häckande fiskgjusar vara 13-17 par. Övriga arter visade överlag heller
ingen signifikant minskning över tid. I inventeringsrapporten föreslås att en
informationsbroschyr som talar om hur folk ska uppföra sig på sjön för att
minska störningar på fågellivet tas fram och distribueras. Utifrån rapportens
slutsatser bedömer Länsstyrelsen att det i nuläget inte kan anses motiverat
att peka ut områden med tillträdesförbud i samband med utökningen av
Hissö naturreservat. Däremot innehåller beslutet föreskrifter mot
användning av vattenskoter inom naturreservatet eftersom bruket av sådana
utgör en påtaglig störning för såväl fågelliv som det rörliga friluftslivet.
I översiktsplanen för Växjö kommun är det aktuella området utpekat som
ett område för natur och rekreation. I kommunens grönstrukturprogram,
antaget den 9 april 2013, anges området som särskilt värdefullt för
rekreation och som ett mycket värdefullt kärnområde för biologisk
mångfald. Området är av central vikt för friluftslivet och antalet besökare är
stort året runt.
Bevarandet av naturvärdena går inte att förena med skogsbruk eller olika
typer av exploatering och ett långsiktigt bevarande kan garanteras genom att
ett naturreservat inrättas. Utan ett beslut om bildande av naturreservat
riskerar de höga naturvärdena att gå förlorade genom avverkning eller
igenväxning med gran och främmande trädslag. Långsiktiga skötselinsatser
krävs, vilket möjliggörs om området är naturreservat. Förutsättningarna att
bevara områdets biologiska mångfald och livsmiljöer bedöms som goda om
bevarandemålen uppfylls, i enlighet med fastställd skötselplan.
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Länsstyrelsen bedömer att beslutet bidrar till att uppfylla
miljökvalitetsmålen Levande skogar, Ett rikt växt och djurliv samt Levande
sjöar och vattendrag. Målen uppfylls genom att 125,7 ha skyddsvärd
produktiv skogsmark undantas från skogsproduktion och att vattenområdet
ges ett långsiktigt skydd.
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. Reservatsbildningen är förenlig med miljöbalkens
mål i 1 kap. 1§ och bestämmelserna om hushållning med mark och vatten i
3 och 4 kapitlen 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.
UPPGIFTER OM NATURRESERVATET
Naturreservatets namn
NVR-id
Kommun
Distrikt
Natura 2000-område som berörs
Lägesbeskrivning
Centrumkoordinater
(SWEREF99TM)
Kartblad Index 100 km
Kartblad Index 5 km
Naturgeografisk region
Huvudsaklig objektkategori
IUCN-kategori
Fastigheter
Ägarkategori
Areal
Sakägare
Förvaltare av naturreservatet

Hissö
2002397
Växjö
Öjaby, Tjureda, Gårdsby, Växjö
Maria
SE0320132 Hissö
Hissö ligger strax norr om Växjö.
X: 487827, Y: 6312630
63E
63E 1i SO, 63E 1i NO
11 SÖ Smålands skog-/sjörik slätt
Ä, Ädellövskog
Ia, Strikt naturreservat
Kronoberg 2:1
Statligt (Statens Fastighetsverk)
Totalareal: 604,6 ha, varav 125,7 ha
landareal och 478,9 ha vattenareal
Enligt bilaga 3
Länsstyrelsen i Kronobergs län
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BESKRIVNING AV OMRÅDET
Hissö har månghundraårig bokskogskontinuitet genom att ön varit i statens
ägo sedan medeltiden och inte uppodlats. Den norra delen har använts till
”djurgård”, en slags skogs/betesmark, medan skogen på södra delen av ön
tidvis varit avverkad för att möjliggöra kanoneld från Kronobergs slott.
Under 1900-talet har delar av Hissö påverkats av skogsbruk och på vissa
platser har gran och främmande trädslag planterats in. Detta har inte skett
på övriga öar i reservatet, vilka i huvudsak ger ett mer naturskogsartat
intryck.
På Hissö och Musön finns äldre bokdominerad skog där även andra trädslag
som asp, sälg, björk och tall bidrar med höga naturvärden. Många tallar är
gamla och grova och kan bära rovfågelbon. Gran förekommer framförallt
som igenväxning och i planterade bestånd och ökar tillsammans med bok
successivt på andra trädslags bekostnad. På övriga öar i reservatet dominerar
barrträd. Äldre bok och tall utgör de i nuläget högsta biologiska värdena.
Helgasjöns fågelliv är rikt och bestånden av fiskgjuse och storlom är av
internationell betydelse. Fiskfaunan är naturligt varierad och ett omfattande
fritidsfiske förekommer.
Hissö är tillgängligt till fots och med cykel, buss, bil eller båt. Till Musön
finns en linfärja där besökare själva kan dra sig över ett grunt sund. Till
övriga öar i reservatet kommer besökare med båt eller över isen.
UPPLYSNINGAR
Länsstyrelsen är förvaltare av naturreservatet.
FÖRORDNANDE OM KUNGÖRELSEDELGIVNING

Länsstyrelsen förordnar, med stöd av 49 § delgivningslagen (2010:1932)
jämfört med 27 § förordningen (1998:1252) om områdeskydd enligt
miljöbalken m.m., att delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse.
Kungörelsen ska inom 10 dagar från detta förordnande införas i Post- och
Inrikes Tidningar och i ortstidningarna Smålandsposten och
Växjöbladet/Kronbergaren.
Delgivningen ska anses ha skett två veckor efter dagen för detta beslut,
förutsatt att kungörelsen inom 10 dagar från beslutet införts i ovan nämnda
tidningar.
Beslutet hålls tillgängligt på Länsstyrelsen, Kungsgatan 8, Växjö och på
Länsstyrelsens hemsida, www.lansstyrelsen.se/kronoberg
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BESLUTANDE

Beslut i ärendet har fattats av Tf. Landshövding Anders Flanking.
I handläggningen av ärendet, i vilket naturvårdshandläggaren Love Eriksen
varit föredragande, har även naturvårdshandläggaren Ellen Flygare,
vattenvårdshandläggaren Annika Smålander, länsjuristen Henrik Skanert,
funktionsledaren Elisabet Ardö, Tf. enhetschefen Jan Grosen, samt
enhetschefen Maria Nilsson deltagit.

Anders Flanking
Tf. Landshövding
Love Eriksen
Naturvårdshandläggare

ÖVERKLAGAN

Detta beslut kan överklagas av den som beslutet angår (16:12 § miljöbalken)
genom skrivelse till regeringen. Överklagandet ska dock skickas in per epost till kronoberg@lansstyrelsen.se eller per post till Länsstyrelsen i
Kronobergs län, 351 86 VÄXJÖ. Länsstyrelsen måste ha fått överklagandet
senast den 17 januari 2017, annars kan inte regeringen pröva överklagandet.
Överklagandet ska innehålla följande:






hänvisning till detta beslut, dnr 511-3543-2015
vad som ska ändras och varför
namnteckning, namnförtydligande och adressuppgifter
eventuella handlingar som stöder överklagandet.

BILAGOR
1.a. Beslutskarta
1.b. Översiktskarta
2. Skötselplan
2.a. Skötselplanekarta
2.b. Historiska kartor
3. Sakägarförteckning och sändlista
4. Miljöbalkens regler om naturreservat
5. Överklagandehänvisning
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