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BILDANDE AV NATURRESERVATET BROTORPABÄCK I
ALVESTA KOMMUN
BESLUT
Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808)
området Brotorpabäck 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 utmärkningen.
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 restaurera ett område med
ädellövskog, lövsumpskog och källkärr och dess stora artrikedom med
avseende på lavar, mossor, svampar, ormbunkar, kärlväxter och fåglar.
Många av dessa arter är beroende av gamla lövträd, grova lövträd,
ihåliga lövträd samt grov multnande stående och liggande ved.
RESERVATSFÖRESKRIFTER
A. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken om
inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden i
naturreservatet
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 eller utföra annan liknande åtgärd

3. anlägga väg, parkeringsplats eller vändplats

Postadress

Gatuadress

351 86 VÄXJÖ

Kungsgatan 8 0470-860 00

Telefon

Telefax

E-post

0470-862 20

kronoberg@ lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Webbplats
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Anmärkning:
Underhåll av befintliga vägar får ske.
4. ta bort eller skada stengärdesgård, odlingsröse eller annan
kulturlämning
5. uppföra byggnad, anläggning eller ledning
Anmärkningar:
I. Förvaltaren kan ge tillstånd till jakttorn på lämplig plats
och om behov finns.
II. Normalt underhåll eller ersättning av befintlig luftledning på samma plats och av motsvarande kapacitet får
ske.
6. avverka, gallra, beskära, röja, så, plantera träd eller buskar eller
utföra annan skogsbruksåtgärd eller skada enskilda träd eller buskar
Anmärkningar:
I. Inom de forskningsytor som beskrivs i skötselplanen
får pågående forskning slutföras, dock inte avverkning av
lövträd över 40 cm diameter eller träd med rödlistade arter.
Granvirke får transporteras ut och lagras vid bilväg och
eventuell nödvändig avverkning för uttransport får ske.
II. Normalt underhåll av befintlig luftledning får ske.
III. Förvaltaren kan ge tillstånd till att ta upp och
underhålla siktgata för jaktens behov på lämplig plats och
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 hindrar framkomlighet på stigar och vägar eller inom
ovan angivna forskningsytor får flyttas till annan lämplig
plats inom reservatet.
8. sprida bekämpningsmedel, gödsel, kalk eller annat jordförbättringsmedel
9. ändra växt- och djurlivets sammansättning genom att föra in, så eller
plantera ut arter
10. utfodra vilt, sätta upp saltsten för vilt eller anlägga åtel
11. jaga fågel
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12. i sumpskog eller kärr transportera ut fällt vilt med fordon förutom
med bandgående dragare av typen järnhäst eller maskin med
liknande marktryck
13. sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel eller liknande.
Anmärkning:
Jaktpass får markeras med diskret skylt.

B. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken om skyldighet att
tåla att följande åtgärder vidtas i reservatet
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 skötsel i enlighet med fastställd skötselplan utförs, främst:
-naturvårdsavverkningar och röjningar där i huvudsak all lövved
bibehålls inom reservatet
-skapande av högstubbar, lågor och hålträd
-avverkning av granbestånd
3. iordningställande av anordningar för allmänheten i form av
parkeringsplats, informationstavla, strövstig och rastplats
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 enligt skötselplan.
Utfallande virke i samband med skötselåtgärder tillfaller förvaltaren
om inget annat avtalats.
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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.

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
omkullfallna träd och buskar

3.

plocka, skada eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar
annat än plockning av enstaka exemplar av icke-fridlysta arter.
Anmärkning:
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 i förekommande fall anvisad väg och iordningställd
parkeringsplats

6.

övernatta i husbil eller husvagn

7.

elda annat än på anvisad och iordningställd eldplats

8.

sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel eller liknande

9.

bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller liknande utan
tillstånd från förvaltaren.

Från föreskrifterna under C undantas åtgärder för vetenskaplig
undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.
Föreskrifterna under A, B och C utgör inte hinder för förvaltaren att
utföra de åtgärder som erfordras för reservatets vård och skötsel.
Föreskrifterna under C träder i kraft den dag som framgår av
kungörandet i länets författningssamling och i ortstidning.
Föreskrifterna gäller även om de överklagas.
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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.
ADMINISTRATIVA DATA
Namn:
RegDOS-Id:
Län:
Kommun:
Församling:
Läge:
Gränser:
Areal:

Brotorpabäck
2014833
Kronobergs län
Alvesta
Mistelås
4 km NV om Mistelås kyrka, ca 14 km väster om
Moheda samhälle
Enligt karta, bilaga 1 och 3
Totalt: 51,4 ha
Land: 51,4 ha
Vatten: 0 ha

Fastigheter och
markägarkategori:
Fastigheter
Tagel 1:1, MistelåsSjuhult 3:6
Mistelås-Sjuhult 1:4
Mistelås-Sjuhult 1:3
Servitut:
Sakägare:
Förvaltare:
Fastighetskarta:
Terrängkarta:
Naturgeografisk region:
Riksintressenummer:
Natura 2000,
Områdeskod:
Areal (beslut 2000):
Områdestyp:

Markägarkategori
Stiftelse
Enskild
Enskild

Enligt bilaga 4
Enligt bilaga 4
Skogsstyrelsen Kronobergs distrikt
5E4c-054420
5E Växjö SV
Sydsvenska höglandets och Smålandterrängens
myrrika västsida
NRO07014, Brotorpabäcksområdet
SE0320140, Brotorpabäck
48,3 ha (varav naturtyp 43,5 ha, se Skötselplan)
SCI=Sites of Community Importance enligt Artoch habitatdirektivet
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BESKRIVNING AV OMRÅDET
Området Brotorpabäck är ett lövskogsområde i en östsluttning på sydsvenska höglandets utkant mot slättlandskapet söderut. Högsta
punkten är belägen på 215 m.ö.h. och lägsta punkten ca 35 meter lägre.
Berggrunden består av gnejsig granit och jordarten består till största
del av morän, vid sluttningens fot finns dock torvmark. Berg i dagen
saknas, såvitt är känt, inom området. I sluttningen tränger grundvatten
fram och ger stark översilning och jordflytning. Området ligger ca 800
meter väster om sjön Rymmen inom Lagans avrinningsområde.
Trädslagssammansättningen är varierad med bok, ek, gran, hassel,
alm, björk, sälg, asp, ask och klibbal. I området finns många ovanliga
kärlväxter, ormbunkar, marklevande mossor och svampar som trivs i
källpåverkade områden. Sannolikt finns också ovanliga snäckor men
detta är inte inventerat. På de gamla lövträden finns många ovanliga
och rödlistade mossor, lavar och svampar. Här finns också ett rikt
fågelliv med ett antal mindre vanliga fåglar som är beroende av lövskog med gamla träd och multnande ved.
Den västra och övre delen av området består mestadels av bok i söder
och större inslag av bl.a. ek längre norrut. Allra längst i söder finns
blandbestånd av gammal och grov bok och gran. Bland arter kan
särskilt nämnas lunglav (NT)*, bokvårtlav (NT), kristallundlav (VU),
grynig lundlav, klosterlav (NT), bokfjädermossa (NT), västlig
husmossa, kornbandsmossa, rosenporing (NT) och brödmärgsticka
(NT). I sluttningarna bryter källor fram och skogen övergår till
klibbalskog, delvis med inslag av björk och ask, på översilningsmark.
Här finns förekomst av dunmossa och frostig trädgrönelav. I andra
delar finns ädellövskog med inslag av alm och lind samt förekomst av
storgröe (NT). I mulnande ved inom området har skalbaggarna
bokborre och Agathidium mandibulare (NT) påträffats. Bokborren
lever på nyligen döda, upp till 10 cm tjocka grenar av bok. Grenarna
kan antingen ligga på marken eller sitta kvar på liggande eller
undertryckta, levande träd. Området har tillsammans med lövskog på
angränsande marker också stor betydelse för fågellivet, bland annat
förekommer mindre flugsnappare (NT), mindre hackspett (NT), bivråk
(VU), stenknäck, pärluggla och järpe. Även stjärtmes och rosenfink har
observerats i området.
Ca 10% av området består av restaureringsmark i form av granplantering och hygge.
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Inom området finns inga byggnader och inga allmänna eller enskilda
vägar med statsbidrag, bara skogsbilvägar. Genom den norra delen av
området passerar en högspänningsluftledning med anslutande
lågspänningsluftledning. I direkt anslutning till områdets östra sida går
en i gemensam gata två högspänningsluftledningar för vilka nyligen
trädsäkringsåtgärder genomförts.
*Den av Artdatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet fastställda rödlistan innebär en
klassning av växter och djur som är hotade eller missgynnade i Sverige. Klasserna är följande:
missgynnad (NT), sårbar (VU), starkt hotad (EN) och akut hotad (CR). Förkortningarna
används nedan.

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
I december 1992 inkom till Skogsvårdsstyrelsen en avverkningsanmälan inom det berörda området från Rappe- von Schmiterlöwska
stiftelsen som äger fastigheterna Tagel 1:1 och Sjuhult 3:6. Anmälan
ledde till att skrivelser inkom från Naturskyddsföreningen i
Kronobergs län, Naturskyddsföreningen i Alvesta kommun, Leif
Blomgren och Allan Niklasson som samtliga ansåg att planerad
avverkning skulle påverka områdets naturvärden negativt. Efter
gemensamt fältbesök togs anmälan tillbaka i avvaktan på att
Länsstyrelsen skulle låta inventera området närmre och ta fram ett
förslag till skötselplan och beslut om reservat.
Under 1993 tog Skogsvårdsstyrelsen fram ett skötselförslag för
lövskogsområdet och stiftelsen tog fram ett förslag på framtida
markanvändning och forskning inom området. Under 1994 framförde
Länsstyrelsen muntligt att området inte bör omfattas av ytterligare
avverkning. Stiftelsen meddelade att den inte delar den uppfattningen
utan anser att dess presenterade förslag borde följas. I en skrivelse den
13 oktober 1994 preciserade Länsstyrelsen, efter gemensamt fältbesök,
ett antal åtgärder som kunde accepteras. Stiftelsen svarar den 28
oktober 1994 att den inte kan tänka sig att modifiera sin plan i enlighet
med Länsstyrelsens framförda synpunkter och att dess konkreta
handlande är att de kommer att sköta området enligt sin egen
redovisade plan.
1996 blev en inventering och naturvärdesbedömning av området klar
efter att Länsstyrelsen inväntat extra medel från Naturvårdsverket.
Inventeringen genomfördes av Leif Andersson på företaget Pro
Natura. Stiftelsen lämnades, bland flera, tillfälle att lämna synpunkter
på rapportens innehåll. Stiftelsen framförde att dess ambition är att
bevara naturvärdena i lövskogen och att de stod fast vid att området
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ska skötas aktivt. Stiftelsen är vidare beredd att teckna avtal med
Länsstyrelsen om skötsel med utgångspunkt från dess tidigare
redovisat skötselförslag. Naturvårdsverket och Skogsvårdsstyrelsen i
Kronobergs län förordade i sina yttrande att området skyddas formellt
som naturreservat. Den 7 maj 1997 tecknades ett avtal mellan stiftelsen
och Länsstyrelsen. Avtalet löpte över 10 år. Under år 2000 föreslog
Länsstyrelsen till regeringen att Brotorpabäck, bland ett flertal andra
områden, ska ingå i EU:s nätverk av värdefulla naturområden Natura
2000.
Under 2003 redovisade stiftelsen planerade skötselåtgärder till
Länsstyrelsen och lämnade en avverkningsanmälan till Skogsvårdsstyrelsen. Länsstyrelsen bekräftade att åtgärderna som redovisats följer
avtalet. Under vintern 2003-2004 utfördes avverkning inom flera
delområden. Skriftligt klagomål på de utförda åtgärderna kom in från
Naturskyddsföreningen i Kronobergs län och Naturskyddsföreningen i
Alvesta kommun samt krav på att området omedelbart ska få ett
formellt skydd. Länsstyrelsen konstaterade, efter besiktning i fält, i en
skrivelse till stiftelsen att de utförda åtgärderna på flera punkter stred
mot avtalet.
Ytterligare avverkningsanmälningar inkom under 2003-2004. I
Skogsvårdsstyrelsens svar konstaterades i dessa fall att planerade
åtgärder inom Natura 2000-området fordrar tillstånd enligt 7 kap. 28a §
miljöbalken. Viss gallring av ek var dock genomförd.
Efter stormen 2005 inkom stiftelsen med avverkningsanmälan för
stormfälld skog vilket omfattade 10-15 granar och 7-8 spridda ekar.
Länsstyrelsen konstaterade att uttaget av granarna medför, med tanke
på deras läge, en uppenbar risk för markskador samt att vindfällorna
av ek bedöms förbättra förutsättningarna för hotade vedlevande arter.
Upparbetning bedöms strida mot skötselplanen och bör mot denna
bakgrund inte ske.
Bevarandeplan för Natura 2000-området Brotorpabäck fastställdes den
30 november 2005. Uppdatering har därefter skett den 15 december
2006.
Under 2009 har Länsstyrelsen genomfört fältbesök med berörda
markägare på fastigheterna Sjuhult 1:3 och 1:4. Länsstyrelsen har
därefter tagit fram ett förslag till beslut om naturreservat och skötselplan för området samt låtit utföra värdering av det intrång detta skulle
medföra på samtliga berörda fastigheter. Förslag till beslut och
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skötselplan har remitterats till samtliga markägare, berörda
myndigheter och föreningar. Följande yttranden har kommit in.
Stiftelsen har genom dess sekreterare Jan-Åke Lundén framfört
synpunkter på hur den fortsatta forskningen inom de befintliga
försöks- och inventeringsytorna bör belysas i beslut och skötselplan.
Det färdiga förslaget till beslut ska föredras för stiftelsens styrelse
innan beslut fattas.
E.ON Elnät Sverige AB framför att de har låg- och högspänningsluftledningar inom norra delen av området samt en 50 kV-ledning och
en 20 kV-ledning strax öster om området. E.ON föreslår att avgränsningen ändras så att ledningarna hamnar utanför reservatets gräns. I
annat fall önskar E.ON att föreskrifter ändras så att E.ON även i
fortsättningen får utföra åtgärder för drift och underhåll t.ex. röjning,
fällning av farliga och hinderliga träd vid behov, att tillträde till
stolparna med fordon och maskiner ej försvåras, samt att de inte
drabbas av några kostnader till följd av naturreservat. Om så sker har
de inget att erinra mot det planerade naturreservatet.
Naturskyddsföreningen i Alvesta tillstyrker bildandet av naturreservatet men anser att även själva bäcken i öster borde ingå. De har
också lämnat synpunkter på vilka växter som särskilt bör omnämnas i
skötselplanen. De anser att dikningar utmed vägar i området är alltför
kraftiga och att det bör utredas om dikena utmed den norra vägen kan
påverka alsumpskogen negativt och om dikena utmed den södra
vägen kan påverka förekomsten av dunmossa negativt. De anser inte
att fler bokar bör fällas t.ex. för att gynna enstaka grova ekar eftersom
det redan har avverkats för många bokar enligt deras mening. De
önskar också att snäckor ska inventeras framöver.
Skogsstyrelsen tillstyrker att naturreservatet bildas och anser att beslut
och skötselplan är välformulerade och att syfte, mål och åtgärder
generellt är bra. De tillägger bland annat att tältning möjligen bör
förbjudas, att det bör finnas ett bevarandemål för röjningsröseområdet
för att tydliggöra vikten av att fornlämningar uppmärksammas samt
ett antal detaljförslag för att göra skötselplanen tydligare. Även
Skogsstyrelsen anser att snäckor och andra mollusker bör inventeras.
SGU framför att beskrivningen av de hydrogeologiska förutsättningarna gärna kan förtydligas och kompletteras med referenser. De
aktuella källorna återfinns inte i SGU:s källarkiv men borde skrivas in
där framöver. Det finns inga undersökningstillstånd inom området.
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Avtal om intrångsersättning har träffats med samtliga markägare.
MOTIVERING
Många växter och djur som naturligt förekommer i det svenska
skogslandskapet är idag hotade till sin existens. Många av dem är
beroende av mycket gamla och grova träd eller multnande ved,
företeelser som är ovanliga i den brukade skogen. Att på vissa platser
skydda skogsområden från gängse avverkning förbättrar förutsättningarna för att hotade arter ska kunna finnas kvar och utveckla
livskraftiga bestånd. Riksdagen har därför i miljömålet ”Levande
skogar” beslutat att mer skog ska skyddas som bl.a. naturreservat
parallellt med frivilliga avsättningar som markägarna själva gör.
Brotorpabäck är ett för länet unikt lövskogsområde. Dess storlek,
sammansättning och de hydrologiska förhållandena skapar tillsammans förutsättningar för stor biologisk mångfald. Området är av
riksintresse för naturvården (Brotorpabäcksområdet, NRO07014),
enligt Naturvårdsverkets beslut 1988-09-19. Områden av riksintresse
för natur- och kulturmiljövård eller friluftsliv ska enligt hushållningsbestämmelserna i 3 kap 6 § MB skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.
Brotorpabäck har i länets naturvårdsprogram erhållit klass 1 i en
tregradig skala, där klass 1 är det högsta värdet. Området ingår i
”Natura 2000”, vilket är EU:s naturvårdsprogram i enlighet med
habitatdirektivet (92/43/EEG) och fågeldirektivet (79/409/EEG). Inom
området finns två stora nyckelbiotoper och ett naturvärdesområde
registrerade i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Dessa två
områden täcker tillsammans mer än 90% av hela området.
Området har inventerats inom ramen för det av Naturvårdsverket
fastställda ”Åtgärdsprogram för bevarande av rikkärr” och har
konstaterats vara en av de finaste lokalerna med dunmossa i länet.
I översiktsplanen för Alvesta kommun (antagen 2008-10-28) anges som
övergripande mål att värdefulla natur- och kulturmiljöer ska lyftas
fram, skyddas och bevaras och bebyggelse och markanvändning ska
anpassas till den omgivande miljön med bevarandeinriktning som
grund. Brotorpabäckområdet är i planen utpekat som ett sådant
värdefullt naturområde som aktivt bör bevaras. Inga motstående
intressen finns redovisade i planen.
År 1959 dog den siste enskilde ägaren Adelheid von Schmiterlöw och
en stiftelse bildades för fastighetens förvaltning enligt önskemål i
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testamentet. Stiftelsens målsättning är att ”främja vetenskaplig
forskning på jordbrukets och skogsbrukets områden samt dess
binäringar. Stiftelsens syfte avser icke undervisnings- eller kursverksamhet.” Den vetenskapliga verksamheten ska i huvudsak omfatta
försöksverksamhet och forskning. Styrelsen har bland andra uppgifter
enligt stadgarna att beakta naturskyddssynpunkter. Professor emeritus
Lars Kardell, SLU, bedriver sedan lång tid forskning inom området,
bl.a. kring bokskogsproduktion.
De flesta synpunkter i inkomna yttranden har i huvudsak beaktats med
följande undantag angående avgränsning, vägdiken och tältning (se
ovan under Redogörelse för ärendet). Naturreservatet omfattar inte
själva bäcken/kanalen i östra gränsen eftersom denna är en del av ett
gällande dikningsföretag. Att upphäva denna kanals giltighet skulle
kräva en omfattande process som inte är motiverad utifrån naturvärdena. Områdena öster om bäcken/kanalen består till stor del av
yngre planterad skog utan större naturvärden. Vägarna i området
förutsätter att det finns någon typ av vägdiken som håller vägarna
torra. När vägarna byggdes utgjorde de ett stort ingrepp i naturmiljön
som helhet och särskilt dikena utmed den norra vägen har sannolikt
medfört negativ påverkan på sumpskogen nordväst därom. Det
område där dunmossan växer bedöms dock inte påverkas negativt av
vägdiken. Att idag ta bort vägarna bedöms dock inte realistiskt
eftersom det inte går att återskapa det ursprungliga tillståndet och
eftersom det skulle begränsa tillgängligheten för flera sakägare. Stor
varsamhet bör framöver tas vid vägunderhåll. Motivet att förbjuda
övernattning i husbil är att det inte är önskvärt med övernattning på
den parkeringsplats med informationsskylt som kommer att anläggas.
Tältning inne i området bedöms däremot i dagsläget inte bli omfattande och därmed inte ge negativ skada för området.
Bevarandet av naturvärdena i området går inte att förena med
ekonomiskt skogsbruk. Genom att naturreservat inrättas kan ett
långsiktigt skydd garanteras för de stora bevarandevärdena. Länsstyrelsen och stiftelsen är överens om att vissa påbörjade forskningsförsök inom området kan slutföras under vissa omständigheter (dessa
finns närmre beskrivna i skötselplanen). När det gäller eventuell ny
framtida forskning inom området får denna anpassas till föreskrifter
och skötselplan.
Länsstyrelsen bedömer, vid en intresseprövning enligt 7 kap 25 §
miljöbalken, sammantaget att reservatsföreskrifternas utformning
innebär en rimlig balans mellan de värden som ska skyddas och det
intrång detta innebär i stiftelsens rätt att använda mark och vatten.
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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 ska ske genom
kungörelse. Kungörelsen ska inom 10 dagar införas i tidningarna
Smålandsposten och Växjöbladet/Kronobergaren.
Delgivningen ska anses ha skett på tionde dagen efter dagen för detta
beslut, förutsatt att kungörelsen inom den tiden införts i ovan nämnda
tidning/ar.
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
13 januari 2011, annars kan inte regeringen pröva överklagandet.
Överklagandet bör innehålla följande:





Hänvisning till detta beslut, dnr 511-3954-09.
Vad som ska ändras
Namnteckning, namnförtydligande och adressuppgifter
Eventuella handlingar som stöder överklagandet.

UPPLYSNINGAR
Beslut i ärendet har fattats av länsrådet Lennart Johansson.
Naturvårdshandläggaren Helene Pettersson har varit föredragande. I
handläggningen av ärendet har även miljövårdsdirektören Carl-Philip
Jönsson, funktionsledare för naturvård Elisabet Ardö, chefsjuristen
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Lena Stjernqvist, länsantikvarien Heidi Vassi samt länsarkitekt Lars
Hederström deltagit.

Lennart Johansson
Helene Pettersson

Delgivningssätt
Beslutet ska kungöras i länets författningssamlingar samt i ortstidning.
Bilagor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Beslutskarta
Skötselplan inklusive karta
Gränsbeskrivning
Karta Natura 2000
Miljöbalkens regler om naturreservat
Hur man överklagar
Sändlista med sakägarförteckning
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