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BILDANDE AV NATURRESERVATET KROXNÄS I ALVESTA
KOMMUN
BESLUT
Länsstyrelsen förklarar, med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808),
området Kroxnäs som naturreservat. Gränsen för naturreservatet ska
vara den gräns som utmärks i fält med bifogad karta (bilaga 1) och
gränsbeskrivning (bilaga 3) som underlag, med de eventuella mindre
justeringar som förrättningsmannen finner nödvändiga vid utmärk‐
ningen.
För att uppnå syftet med reservatet beslutar Länsstyrelsen att nedan
angivna föreskrifter ska gälla för reservatet, se nedan under
RESERVATSFÖRESKRIFTER.
Länsstyrelsen fastställer bifogad skötselplan (bilaga 2) för reservatets
långsiktiga vård.
Länsstyrelsen utser Skogsstyrelsen, Kronobergs distrikt, till förvaltare
av reservatet.
Syftet med reservatet är att
• bevara och utveckla de naturtyper som förekommer inom området i
form av en mosaik av barrskog på fastmark, sumpskogar och
våtmarker
• skogens utveckling i huvudsak ska kunna följas som ett referens‐
område för naturliga processer av värde för biologisk mångfald
• gynna de biologiska värden som är knutna till naturskog i allmän‐
het
• gynna fåglar, insekter, samt mossor, lavar och svampar
• kunna följa den naturliga återetableringen av skog efter en storm
samt att
• främja allmänhetens möjligheter till rekreation och friluftsliv i om‐
rådet.

Postadress

Gatuadress

Telefon

Telefax

E-post

351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 0470-860 00 0470-862 20 kronoberg@lansstyrelsen.se

Hemsida

www.lansstyrelsen.se/kronoberg
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RESERVATSFÖRESKRIFTER
A. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränk‐
ningar i rätten att använda mark‐ och vattenområden i natur‐
reservatet
Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att:
1.

avverka, gallra, beskära, röja, så, plantera, markbereda eller ut‐
föra annan skogsbruksåtgärd eller skada enskilda träd eller
buskar
Anmärkning: Underhåll av kraftledning och kraftlednings‐
gata ska ske med naturvårdshänsyn och får ske efter samråd
med förvaltaren.
Anmärkning: Siktgator från jakttorn får röjas efter samråd
med förvaltaren. Markägarna får hugga sly till vasar, samt
julgran för eget bruk.

2.

ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle
Anmärkning: Vindfälle eller döda grenar som hamnar
olämpligt och påtagligt hindrar framkomlighet på stig eller
väg får flyttas till annan lämplig plats inom reservatet.

3.

ändra växt‐ och djurlivets sammansättning genom att föra in, så
eller plantera ut arter

4.

stödutfordra vilt på annan än i förväg, av förvaltaren anvisad
plats eller omfattning

5.

anlägga åtel

6.

jaga skogshöns

7.

bedriva täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller annan
jordart

8.

borra, spränga, schakta, gräva, fylla ut, tippa, lägga upplag,
dika, plöja eller utföra annan mekanisk bearbetning
Anmärkning: Banvallen och vägar får underhållas. Under‐
håll av ledning får ske efter samråd med förvaltaren.
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9.

ta bort eller skada stengärdesgård, röse eller annan kulturläm‐
ning

10.

uppföra byggnad eller anläggning
Anmärkning: Jakttorn får uppföras efter samråd med förval‐
taren.

11.

anlägga ny luft‐ eller markledning

12.

anlägga ny väg eller parkeringsplats

13.

anlägga hamn, brygga, fiskodling eller uppläggningsplats för
farkoster
Anmärkning: Befintliga uppläggningsplatser får användas.

B. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken om skyldighet att
tåla visst intrång
Markägare 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 följande skötselåtgärder utförs inom reservatet, som erfordras
för reservatets vård och skötsel:
•
•
•

Nödvändiga skötselåtgärder för att minska angrepp från
skadeinsekter mot omgivande mark
Avverkning av träd som kan utgöra säkerhetsrisk
Nödvändig naturvårdande skötsel

3.

iordningställande av anordningar för allmänheten i form av
parkeringsplats, strövstigar, rastplats

4.

åtgärder för vetenskaplig undersökning som i förväg godkänts
av Länsstyrelsen

5.

tillfälliga virkesupplag i samband med skötselåtgärder efter
samråd med fastighetsägaren
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användning av vägar i den utsträckning som behövs för reser‐
vatets vård och förvaltning.

Utfallande virke i samband med skötselåtgärder tillfaller förvaltaren,
om inget annat avtalats.
Åtgärder i enlighet med föreskrifterna B2 och B3 ska ske efter samråd
med markägarna.

C. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att
färdas och vistas inom reservatet och om ordningen i övrigt inom
området (gäller för allmänheten)
Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att:
1.

förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, exempel‐
vis genom att gräva, borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada
berghällar, block eller dylikt

2.

fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar

3.

plocka svamp, mossor och lavar annat än matsvamp för hus‐
behov

4.

fånga eller samla in insekter

5.

störa djurlivet exempelvis genom närgånget uppträdande vid
boplats eller liknande

6.

medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur

7.

elda annat än på iordningställda platser

8.

sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning

9.

tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
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bedriva tävlings‐, övnings‐, lägerverksamhet eller dylikt i reser‐
vatet utan tillstånd av förvaltaren

Från föreskrifterna under C undantas åtgärder för vetenskaplig under‐
sökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.
Föreskrifterna under A, B och C utgör inte hinder för förvaltaren att
utföra de åtgärder som erfordras för att nå syftet med reservatet, samt
dess vård och skötsel.
Föreskrifterna under C träder i kraft den dag som framgår av kun‐
görandet i länets författningssamling och i ortstidning. Föreskrifterna
gäller även om de överklagas.
Utöver ovan angivna föreskrifter gäller annan lagstiftning bl.a. miljö‐
balken, jaktlagstiftning, terrängkörningslagen och kulturminneslagen.
ADMINISTRATIVA DATA
Namn:
NVR‐Id:
Län:
Kommun:
Församling:
Läge:

Kroxnäs
2013381
Kronobergs län
Alvesta
Vislanda
På gränsen mot Ljungby kommun precis norr om
väg 610 mellan Vislanda och Ljungby, mitt mellan
Ryssby, Vislanda, Agunnaryds och Hjortsberga
kyrkor
Gränser:
Enligt karta, bilaga 1, i beslutet
Areal:
Totalt: 67,9 ha
Land: 67,9 ha
Vatten: 0,0 ha
Fastigheter och markägarkategori:
Fastigheter
Markägarkategori
Del av Kroksnäs 1:3 Enskilda
Rättigheter:

Sakägare:

Kraftledning; 07‐IM1‐84/1651.1; Sydkraft Elnät
Syd AB
Kraftledning; 07‐IM1‐74/2335.1; Sydkraft Elnät
Syd AB
Ledningsrätt 0764‐06/55.1; Alvesta kommun
Enligt bilaga 4

6 (14)
BESLUT

Förvaltare:
Fastighetskarta:
Terrängkarta:
Naturgeografisk region:
Riksintressenummer:
Natura 2000,

Datum

Ärendenummer

2010-02-01

511-4418-05

Skogsstyrelsen, Kronobergs distrikt
5E0b‐ 5401
5ESV
Sydöstra Smålands skog‐ och sjörika slättområden
‐
‐

BESKRIVNING AV OMRÅDET
Området gränsar i väster till sjön Tjurken i Helge ås avrinningsområde
och i öster till Västra Trehörningen. Jordarten är morän och berg i
dagen saknas nästan helt.
Före stormen 2005 beskrevs området som ett stort skogs‐ och myr‐
område med påfallande gammal, gles tall‐ och granskog omväxlande
med fina orörda våtmarker, huvudsakligen på mager mark med lagg‐
kärr, tallmossar, sumpskogar med blandskog och alar med sockel‐
bildning. Gammelskogen var väl blandad med gran, tall, björk och asp
och ett rikligt inslag med multnande ved, rikligt med hänglavar och en
rik svampflora. I området ingår en av länets tre största nyckelbiotoper.
Skogen förefaller vara relativt lite påverkad av skogsbruk även om en
och annan stubbe kan återfinnas här och var. Skogen är olikåldrig och
skiktad och har ett stort inslag av signalarter och hotade arter.
Ca en fjärdedel, ca 5 000 skogskubikmeter, av skogen föll i januari‐
stormen 2005 varav det mesta i den nordvästra delen. Huvuddelen av
den stormfällda skogen har fått ligga kvar. Den kvarstående gran‐
skogen har i stor utsträckning angripits och dödats av granbarkborren.
Även om stormen radikalt har förändrat förutsättningarna för skogen
bedömer Länsstyrelsen att naturvärdena inte har minskat i området.
Den stormfällda skogen kommer att utgöra livsmiljö under lång tid för
många arter som är beroende av den multnande veden för sin över‐
levnad och som blir alltmer sällsynta i dagens välskötta skogslandskap.

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Området uppmärksammades i samband med nyckelbiotopsinventer‐
ingen som genomfördes i Kroksnäs 1997. Nyckelbiotopen var från
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början större och sträckte sig tidigare även söderut över vägen in på
fastigheten Kroksnäs 1:8. Denna del av nyckelbiotopen har dock
avverkats tidigare.
Länsstyrelsen arbetar systematiskt med att skydda värdefull natur. En
plan för vilka områden som ska utredas för långsiktigt skydd den
kommande treårsperioden fastställs, efter remissbehandling, av
Landshövdingen. Kroksnäsområdet har funnits med i dessa planer
sedan 1998.
I mars 2005 sökte dåvarande Skogsvårdsstyrelsen samråd med Läns‐
styrelsen angående en avverkningsanmälan. Samrådet resulterade i att
Länsstyrelsen den 24 maj 2005 fattade beslut enligt miljöbalkens 7 ka‐
pitel om interimistiskt förbud att utan Länsstyrelsens tillstånd utföra
vissa skogsbruksåtgärder på fastigheten Kroksnäs 1:3 under tre år.
Samtidigt avslogs markägarnas begäran om att upparbeta två av tre
områden av den stormfällda skogen. Då reservatsprocessen och för‐
handlingen om ersättningens storlek dragit ut på tiden har förbudet
förlängts i överenskommelse med markägarna.
Det interimistiska förbudet överklagades, i den del som rörde förbudet
att upparbeta den stormfällda skogen, till Miljödomstolen och därefter
till Miljööverdomstolen, samt i den del som rörde införandet av en till‐
ståndsplikt till regeringen. Miljödomstolens avslog i dom den 28 okto‐
ber 2005 överklagandet. Miljööverdomstolen meddelade den 22 juni
2006 inte prövningstillstånd. Regeringens beslut den 23 november 2006
innebar att överklagandet av sakägarna avslogs samt att överklagandet
av grannar på intilliggande fastigheter inte togs upp. Länsstyrelsens
beslut om interimistiskt förbud har således inte ändrats, utan ska gälla.
Under sommaren 2007 har området på Länsstyrelsens uppdrag inven‐
terats avseende skyddsvärda arter.
Ett informationsmöte om hur ett naturreservat bildas ägde rum den 26
september 2007. Samtidigt överlämnades rapporten från sommarens
inventering och en tidsplan gjordes gemensamt för processen att bilda
ett naturreservat, d.v.s. när markägarna ska kunna ta del av förslagen
till skötselplan och till beslut för att kunna påverka naturreservatets
utformning. Ett utkast till förslag till skötselplan skickades till mark‐
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ägarna den 23 oktober 2007 som kom med sina synpunkter på utkastet
den 13 november 2007.
Utkastet har därefter omarbetats något och en förhandsremiss, omfat‐
tande förslag till beslut och förslag till skötselplan, har skickats ut till
markägarna i december 2007. Synpunkter kom in från markägarna den
10 januari 2008.
22 februari 2008 genomfördes ett möte för att diskutera de synpunkter
som framförts med anledning av de första förslagen som skickats ut.
Då diskuterades följande frågor: brunt vatten i Tjurken, problem med
anledning av granbarkborre, de föreslagna föreskrifterna, soptunnor,
eldplats och parkeringsplats, avgränsning av reservatet samt några
övriga frågor. Vid mötet medverkade markägarna med make/maka
och deras ombud, samt tjänstemän från Länsstyrelsen med ansvar för
vattenfrågor, förvaltning av naturreservat samt handläggaren av
reservatsärendet.
Förslag till beslut och skötselplan har skickats ut på remiss den 6 mars
2008. Markägare och övriga sakägare har förelagts att komma in med
synpunkter på förslaget. Berörda myndigheter och olika föreningar har
också beretts möjlighet att yttra sig över förslaget. Följande synpunkter
har kommit in.
Markägarna framför via sitt ombud att det ianspråktagna området är
alltför stort, och bör minska, framförallt runt jaktstugan. Den storm‐
fällda skogen utgör en brandrisk och det finns farhågor att allmän‐
hetens eldning på spontana eldplatser ska orsaka brand. Markägarna
vill därför att det anordnas särskilda eldplatser för att undvika spontan
eldning. Toaletter och papperskorgar bör placeras ut i området i sam‐
råd med markägarna. Vidare utgår man från att befintliga vägar, toa‐
letter och papperskorgar sköts och underhålls av reservatsförvaltaren. I
ett senare skede har markägarna betonat att de önskar att stigarna i
området ska vara handikappanpassade i största möjliga utsträckning.
När det gäller föreskrifterna under A, om inskränkningar för mark‐
ägare att använda mark‐ och vattenområden inom naturreservatet,
framför markägarna att de vill ha möjlighet att avverka barkborre‐
angripna träd i området för att begränsa skadorna både inom reser‐
vatsområdet och på intilliggande fastighetsdelar. När det gäller före‐
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skrifterna B2 (skötsel av reservatet) och B3 (iordningställande av an‐
ordningar för allmänheten) vill markägarna att det ska skrivas in att
dessa åtgärder sker i samråd med dem, vilket har reglerats i avtalet om
ersättning för det intrång som reservatsföreskrifterna innebär för
markägarnas rätt att bruka marken, som undertecknades i maj‐juni
2009 mellan staten och markägarna.
Landsantikvarien vid Smålands museum har tagit del av förslaget, och
har inget att invända.
Naturvårdsverket konstaterar att den stormfällning som skett i om‐
rådet har inneburit att större volymer av både gammal och nyare död
ved inom område har skapat ett gynnsamt tillstånd för djur‐ och växt‐
livet. Stormfällningen har förstärkt naturvärdena och området har be‐
tydelse som referensområde för naturlig dynamik. Vidare framförde
Naturvårdsverket att syftet skulle formuleras om och att föreskriften
B2 skulle ändras. Verket bedömde att det kan finnas behov av ytter‐
ligare samråd kring utformningen av skötselplanen, vilket har skett.
Stig Hansson, Vislanda har lämnat muntlig information i ärendet. Han
har varit mycket i området under nästan 60 år. Han berättade att löv‐
skogen avverkades till ved för gengasproduktion under andra världs‐
kriget. Därefter har skogen inte rörts.
SGU, Sveriges geologiska undersökning, avstår från att yttra sig i ären‐
det.
E.ON Sverige AB har ingen erinran under förutsättning att befintlig 10
kV ledning parallellt med vägen i södra delen av området kan vara
kvar i nuvarande läge samt att underhållsåtgärder m.m. kan utföras.
Skogsstyrelsen, som föreslås som naturvårdsförvaltare av reservatet,
framför att motiven och syftet med reservatet bör utvecklas av två skäl.
Dels då granbarkborren har dödat stora delar av granbeståndet och
naturvärdena främst hör samman med kontinuiteten av gran i området
och dels då den strategi som togs fram 2005‐2006 för formellt skydd av
skog främst anger att det i första hand är lövskog och då särskilt
ädellövskog som är prioriterade skogstyper. Skogsstyrelsen påpekar
också värdet av att resurser satsas på att vetenskapligt göra
återkommande inventeringar i forskningssyfte.
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Skogsstyrelsen framför att banvallen bör kunna användas för cykling.
När det gäller skötselplanen framför Skogsstyrelsen att det bör vara
möjligt att göra åtgärder för att gynna gamla, grova träd, t.ex. genom
frihuggning, röjning och gallring. Skogsstyrelsen har också förslag på
rastplats vid Tjurken, samt anser att handikappanpassningen bör ske
över flera år eftersom det är en kostsam åtgärd. Möjligheten att handi‐
kappanpassa stigarna måste utredas närmare innan beslut tas. Vidare
framhåller Skogsstyrelsen att åtgärder för att begränsa skadeverkning‐
arna från granbarkborreangrepp på omgivande mark är högsta prio‐
ritet enligt Arbetsplan för reservatsförvaltningen 2008.
Ljungby kommun framför att bildande av naturreservat bör ske i sam‐
råd med berörda markägare. Kommunen framför att grannar fått stora
ekonomiska avbräck i sin näringsverksamhet. Det gör att det är extra
viktigt att de åtgärder som föreslås i reservatet genomförs på ett bra
sätt. Den före detta banvallen är utmärkt som gång‐ eller cykelled och
påpekar att detta är en viktig sträckning av den s.k. banvallsleden som
binder ihop Växjö och Alvesta kommuner. Resultatet av reservatsbild‐
ningen bör utvärderas genom fortlöpande inventeringar för att ta reda
på om denna typ av reservat bidrar till att det inventerade arterna ökar
eller minskar. Gränsen till omgivande markägare bör synliggöras i ter‐
rängen och utsättning av gränsen bör ske i samverkan med berörda
markägare och grannar.
I oktober 2008 kom markägarna in med förslag till hur stigar kan an‐
läggas samt var parkeringsplats kan anläggas. Länsstyrelsen har stämt
av markägarnas förslag till eventuell placering av utfartsväg öster om
den nuvarande befintliga vägen med Vägverket som då informerade
om att en ny väganslutning till väg 610 kräver tillstånd enligt väglagen.
I maj 2009 undertecknade Länsstyrelsen och markägarna ett avtal om
ersättning för det intrång som naturreservatets föreskrifter innebär för
markägarna på fastigheten. För de två områden där markägarnas be‐
gäran om att upparbeta den stormfällda skogen avslogs i maj 2005
meddelade miljödomstolen i dom i november 2009 vilken ersättning
som skulle utgå. Därutöver har markägarna erbjudits ersättning för de
skador som uppstått utanför reservatsområdet med anledning av
granbakborreangreppen.
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MOTIVERING
Många växter och djur som tidigare förekommit naturligt i det svenska
skogslandskapet är idag hotade till sin existens. Många av dem är be‐
roende av mycket gamla och grova träd eller död/multnande ved, vil‐
ket blir alltmer ovanligt i den brukade skogen. Att på vissa platser
skydda områden som har goda förutsättningar för hotade arter är
angeläget för att förbättra förutsättningarna för att dessa arter ska
finnas kvar och utveckla kraftiga bestånd. Riksdagen har därför i miljö‐
målet ”Levande skogar” beslutat att mer skog ska skyddas bl.a. genom
att naturreservat bildas.
Området omfattar två nyckelbiotoper och ett naturvärdesområde som
är registrerade i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering som gjordes
1997. Flera av de arter som noterades i området vid nyckelbiotops‐
inventeringen är så kallade signalarter som ofta förekommer tillsam‐
mans med många andra ovanliga arter. Området är ett av de större i
länet i nyckelbiotopsinventeringen, vilket bidrar till det höga värdet.
Sedan 1998 har området ingått i Länsstyrelsens plan för skydd av
värdefull natur i Kronobergs län.
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen tog år 2005 fram en nationell
strategi för formellt skydd av skog (med formellt skydd av skog menas
naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal). Syftet var att preci‐
sera hur arbetet med att till år 2010 uppnå delmål 1 till miljökvalitets‐
målet Levande skogar skulle gå till. Under 2006 togs det fram en regio‐
nal strategi för Kronobergs län. I första hand är det lövskogar som ska
skyddas enligt strategin, men eftersom Kroxnäs är en av länets större
nyckelbiotoper utgör området en värdekärna som bör prioriteras även
om den ligger utanför en s.k. värdetrakt.
En kompletterande inventering har genomförts under sommaren 2007.
Resultatet visar att de största naturvärdena i Kroxnäs bedöms vara
knutna till fuktiga granbestånd samt till bestånd med god tillgång på
multnande barr‐ och lövträdsved, både solexponerad och mer
beskuggad. I skogen finns ett flertal sällsynta kryptogamer och
skalbaggar, några av dem med få kända förekomster i länet. Totalt är
tio rödlistade arter kända från området. Många av dem är knutna till
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fuktiga barrskogsmiljöer. Ytterligare inventeringar hade sannolikt
inneburit fynd av fler rödlistade arter.
Till de mer sällsynta arterna hör halvknäpparen Hylis procerulus (en
skalbaggsart, saknar svenskt namn) och brandticka, Pycnoporellus ful‐
gens. Båda arterna är rödlistade, ”sårbara”, i den svenska rödlistan
(Gärdenfors 2005). Uppmärksammas bör också barkrödrock, Ampedus
cinnabarinus, med färre än 5 kända lokaler i länet samt veckticka,
Antrodia pulvinascens, som båda anges som ”missgynnade” i rödlistan. I
området förekommer även grön sköldmossa, Buxbaumia viridis, som är
upptagen i EU:s art‐ och habitatdirektiv (bilaga 2). Den används för att
identifiera områden som ska ingå i det europeiska nätverket Natura
2000. ”Natura 2000” är ett ekologiskt nätverk av naturområden i Euro‐
peiska Unionen. Om möjligheten ges har Länsstyrelsen för avsikt att
föreslå Kroxnäs till nätverket i samband med nästa revisionstillfälle.
Storm‐ och insektsangrepp har de senaste åren radikalt förändrat delar
av skogsområdet. Förekomsten av de rödlistade arterna samt stora
mängder värdefullt substrat (multnande ved) gör att Kroxnäsområdet
bedöms vara mycket värdefullt. Den här typen av ekologiska stör‐
ningar är betydelsefulla eftersom de ger upphov till luckiga och glesa
skogar med en ökad grad av solexponering, vilket gynnar många av de
rödlistade arterna.
I översiktsplanen för Alvesta kommun (antagen i oktober 2008) är det
aktuella området omnämnt under rubriken naturreservat.
Under reservatsprocessens gång har förslaget till beslut diskuterats och
justerats, bland annat efter samråd med markägarna. Gränsen har ju‐
sterats genom att området runt jaktstugan har blivit större och två om‐
råden med lite yngre skog har lämnats utanför reservatsområdet. Ut‐
ifrån övriga synpunkter som framförts har ändringar och tillägg gjorts i
den mån de bedöms vara praktiskt genomförbara, rimliga i proportion
till kostnaderna och förenliga med reservatets syfte.
För att området ska vara tillgängligt för friluftslivet ska stig, skylt, eld‐
plats och parkeringsplats anordnas av förvaltaren. Ett förslag har tagits
fram av markägarna, som förvaltaren kan utgå ifrån vid planeringen.
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För att de i området förekommande sällsynta arterna ska kunna över‐
leva på lång sikt bedömer Länsstyrelsen att skogsbruk inte kan tillåtas i
området och att området behöver få ett långsiktigt skydd genom att ett
naturreservat bildas.
Området är lämpligt som ett referensområde där förändringen av den
biologiska mångfalden kan följas i den succession som följer efter en
stormfällning och där stormfälld skog lämnats kvar.
Länsstyrelsen anser, vid en intresseprövning enligt 7 kap 25 § miljöbal‐
ken, 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 för‐
enlig med miljöbalkens mål i 1 kap. 1§ och bestämmelserna om hus‐
hållning med mark och vatten i 3 och 4 kapitlen i 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 ska ske genom kungö‐
relse. Kungörelsen ska inom 10 dagar införas i tidningen Smålands‐
posten. Delgivningen ska anses ha skett på tionde dagen efter dagen
för detta beslut, förutsatt att kungörelsen inom den tiden införts i ovan
nämnda tidning.
Beslutet hålls tillgängligt på Länsstyrelsen, Kungsgatan 8, Växjö och på
Länsstyrelsens hemsida, www.lansstyrelsen.se/kronoberg.
HUR MAN ÖVERKLAGAR
Detta beslut kan överklagas genom skrivelse till regeringen. Överkla‐
gandet ska dock skickas in till Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86
VÄXJÖ. Länsstyrelsen måste ha fått överklagandet senast den 7 mars
2010, annars kan inte regeringen pröva överklagandet.
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Överklagandet bör innehålla följande:
•
•
•
•

Hänvisning till detta beslut, dnr 511‐4418‐05
Vad som ska 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 Louise Ellman Kareld varit före‐
dragande, har också länsrådet Lennart Johansson, miljövårdsdirektör
Carl‐Philip Jönsson, funktionsansvarig för naturvård Elisabet Ardö,
länsjuristen Anna Kämpe, arkeologen Lars‐Erik Englund samt
länsarkitekten Gunnel Henriksson deltagit.

Kristina Alsér
Louise Ellman Kareld

Delgivningssätt
Beslutet ska kungöras i länets författningssamling samt i ortstidning.

Bilagor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Beslutskarta
Skötselplan inklusive karta
Gränsbeskrivning
Sakägarförteckning
Miljöbalkens regler om naturreservat
Konsekvensutredning
Hur man överklagar, blankett 6
Sändlista

Bilaga 1. Karta till
Beslut 2010-02-01 om
Naturreservatet Kroxnäs,
Alvesta kommun
Ärendenummer 511-4418-05

Teckenförklaring

Fastighetsgräns

Naturreservatets gräns

Bakgrundskarta: Fastighetskartan
Skala1:7 500
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300 Meters
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