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BESLUT  

 
Datum 
2008-09-18 
 
 
 

Ärendenummer 
511-8553-07 

Upphävande av del av Sjöatorps naturreservat, 
Alvesta kommun, samt ändring av A- föreskrift 

 

BESLUT 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap 7 § miljö- 
balken (MB) (1998:808) att upphäva den del av Sjöa- 
torps naturreservat som streckats på kartan, bilaga 
1.  
 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap 5 § miljö- 
balken (MB) att ändra den andra A- föreskriften som 
gäller förbud att spränga, schakta, utfylla eller 
gräva i annan mån än som erfordras för bibehållande 
av nuvarande väg genom området. 
 
A-föreskriften skall hädanefter ha följande lydelse: 
 
Det är förbjudet  
 
att spränga, schakta, utfylla eller gräva i annan 
mån än som erfordras för bibehållande av nuvarande 
väg genom området. 

Anm. Underhållsåtgärder på befintlig vatten- 
brunn med ledningar öster om bostadshuset, 
markerad på bilaga 2, får göras. Samråd 
skall dock ske med naturvårdsförvaltaren 
minst 1 månad i förväg. De anvisningar 
förvaltaren ger skall följas.  

 
Gränsen för naturreservatet skall 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 utmärkningen. 
 
I övriga delar gäller Länsstyrelsens beslut från den 
8 september 1970, dnr IIIR11-22-68. 
 
 

 
 

 

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 

Kontakt i detta ärende    
Ulrica Nymberg 0470-864 98 0470-862 55   
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REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 

Länsstyrelsen beslutade om bildande av Sjöatorps 
naturreservat den 8 september 1970 efter begäran 
från dåvarande markägare. Syftet med naturreservatet 
är att bevara en karaktäristisk rullstensås med ett 
märkligt enträd som värdefullt inslag i landskapet. 
Naturreservatet är 3 ha stort.  
 
Frågan om upphävning av hela eller delar av natur- 
reservatet aktualiserades vid försäljning av berörda 
fastigheter, Sjöatorp 3:7 och Sjöatorp 3:14 i 
Alvesta kommun, under 2007. Den 16 oktober 2007 
inkom den nye fastighetsägaren, Jan Arvidsson, med 
en ansökan till Länsstyrelsen om upphävande alterna- 
tivt ändring av naturreservatet eller dispens från 
föreskrifterna för att anlägga avlopp och uteplats. 
 
Av ansökan framgår bland annat att Jan Arvidsson 
avser att bosätta sig på gården permanent. Bostads- 
huset är i behov av modernisering. Enen har blåst 
ner och som Jan Arvidsson uppfattat det får man inte 
längre tillstånd för att ta grus i rullstensåsar.  
 
Länsstyrelsen gjorde ett fältbesök den 13 november 
2007. Nuvarande naturreservatsgräns går mellan 
bostadshuset och ladugården. Bostadshuset med till- 
hörande trädgård ligger inom naturreservatet medan 
intilliggande ladugård och uthus ligger utanför. Jan 
Arvidsson planerar åtgärder i anslutning till huset. 
Den största delen av enen har blåst ner. Endast en 
liten del står upp och lever. Rullstensåsen som in- 
går i naturreservatet är en liten del av Tagelåsen 
mellan Mistelås och Vislanda. På åsen finns åker- 
och skogsmark. Skogsmarken består av barr- och 
blandskog. På åsens krön finns ett glest bland- 
bestånd av björk, ek, tall, en, rönn, sälg och några 
yngre bokar. 
 
Länsstyrelsen lämnade den 4 december 2007 dispens 
från reservatsföreskrifterna för att anlägga avlopp 
och bygga uteplats. 
 
Markägaren, berörda myndigheter och föreningar har 
lämnats tillfälle att yttra sig över förslaget att 
upphäva en del av Sjöatorps naturreservat.  
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Jan Arvidsson (markägare), Skogsstyrelsen, Natur- 
vårdsverket och Sveriges geologiska undersökning 
(SGU) har inkommit med yttrande. Jan Arvidsson 
önskar att ett område kring dricksvattenbrunnen 
också fråntas naturreservatet för att eventuellt 
underhåll av ledningar i framtiden inte skall 
hindras. Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och SGU 
har inget att invända. 
 
 
MOTIVERING  

Enligt 7 kap 7 § MB får Länsstyrelsen helt eller 
delvis upphäva beslut om naturreservat som den 
meddelat om det finns synnerliga skäl. 
 
Den del av Tagelåsen som ingår i naturreservatet är 
klassad som klass 1 (högsta klass) i Länsstyrelsens 
grusinventering 1994. Det finns inte något formellt 
skydd för att bevara rullstensåsar i allmänhet i 
landskapet. Riksdagen har i miljömålsarbetet sagt 
att naturgrusuttagen skall minska men det finns 
fortfarande möjlighet att ansöka om täkttillstånd 
för större grusuttag. Även små ingrepp, t.ex. hus- 
behovstäkter, kan på lång sikt skada formationerna. 
 
Enligt Länsstyrelsens bedömning finns inga synner- 
liga skäl att upphäva Sjöatorps naturreservat som 
helhet. 
 
Länsstyrelsen anser dock inte att det är rimligt att 
bostadshuset, som avser permanentboende, med till- 
hörande trädgård behöver omfattas av områdesskydd. 
Fastighetsägare kommer att vilja vidta olika åt- 
gärder i anslutning till bostadshuset framöver. Den 
del som utgörs av gräsmatta, uppfartsvägar, träd- 
gårdsland samt lite åkermark vid bostadshuset bedöms 
som tomtmark och lämplig hemfridszon. Länsstyrelsen 
bedömer inte att det föreligger någon risk för skada 
på grusåsen i den del som upphävs. Länsstyrelsen 
anser att det finns synnerliga skäl att upphäva 
skyddet i området vid bostadshuset. 
 
I yttrande från markägaren framförs önskemål om att 
även ett område kring dricksvattenbrunnen tas bort 
från naturreservatet. Detta för att eventuellt 
underhåll av vattenledningar i framtiden inte skall 
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hindras. Länsstyrelsen anser att det är rimligt att 
befintlig dricksvattenbrunn skall kunna underhållas 
vid behov. Länsstyrelsen bedömer att det kommer att 
röra sig om mindre åtgärder som inte påverkar åsen 
negativt. Underhållsåtgärder för befintlig dricks- 
vattenbrunn undantas därmed från förbuden under A- 
föreskrifterna. Samråd skall dock alltid ske med 
förvaltaren. 
 
Länsstyrelsen har bedömt att remissynpunkten om 
området kring brunnen och eventuella underhålls- 
åtgärder inte är av den betydelse att ett förslag 
till beslut behöver remitteras igen. 
 
Eftersom syftena med naturreservatet inte kommer att 
påverkas negativt bedömer Länsstyrelsen att någon 
kompensation enligt 7 kap. 7 § fjärde stycket MB 
inte behövs. 
 
 
FÖRORDNANDE OM KUNGÖRELSEDELGIVNING 

Länsstyrelsen förordnar, med stöd av 16 § del- 
givningslagen (1970:428), att delgivning av detta 
beslut skall ske genom kungörelse. Kungörelsen skall 
inom 10 dagar införas i tidningen Smålandsposten. 
 
Beslutet hålls tillgängligt på Länsstyrelsen, 
Kungsgatan 8, Växjö. 
 
Delgivning skall anses ha skett på tionde dagen 
efter dagen för detta beslut, förutsatt att kun- 
görelsen inom den tiden införs i ovan nämnda 
tidning. 
 

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 3 
veckor efter det att beslutet har kungjorts, annars 
kan inte regeringen pröva överklagandet. 
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Överklagandet bör innehålla följande: 
 

• hänvisning till detta beslut, dnr 511-8553-07 
• vad som skall ändras 
• namnteckning, namnförtydligande och adress- 

uppgifter 
• eventuella handlingar som stöder överklagandet. 

 
 
UPPLYSNINGAR 
 
Beslut i ärendet har fattats av landshövding 
Kristina Alsér. 
 
I den slutliga handläggningen av ärendet, i vilket 
naturvårdshandläggare Ulrica Nymberg varit före- 
dragande, har även tf. länsrådet Lennart Johansson, 
miljövårdsdirektören Carl-Philip Jönsson, funktions- 
ansvarig för naturvård Elisabet Ardö samt läns- 
juristen Henrik Skanert deltagit. 
 
 
 
 
Kristina Alsér 
 
   Ulrica Nymberg 
 
 
 

Delgivningssätt 

Beslutet skall kungöras i länets författnings-
samlingar samt i ortstidning. 
 
 
Bilagor 

1. Karta visande naturreservatets avgränsning 
2. Karta med bef. dricksvattenbrunn 
3. Gränsbeskrivning 
4. Länsstyrelsens beslut om naturreservat den 8 

september 1970, dnr IIIR11-22-68 
5. Sakägarförteckning 
6. Hur man överklagar 
7. Sändlista 
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