LÄNSSTYRELSEN
ÄLVSBORGS LÄN
Planeringsavdelningen
Naturvårdsenheten

BESLUT
1980-05-19

11.126-613-80
65-201

Enligt sändlista

Naturvårdsområdet Fegen, Svenljunga kommun
Beskrivning av naturvårdsområdet
Naturvårdsområdets benämning:

Fegen

Kommun:

Svenljunga

Socknar:

Håcksvik och Kalv

Fastigheter:

Se markägareförteckning

Gränser:

Markerade på den till beslutet hörande kartan

Areal:

3 117 ha

Därav landareal:

1 793 ha

Naturvårdsförvaltare:

Skogsvårdsstyrelsen

Ärendets handläggning
Genom beslut den 25 juni 1915 förordnade länsstyrelsen med stöd av 19 §
naturvårdslagen att det inom Älvsborgs län belägna strandskyddsområdet kring sjön
Fegen till en bredd av 300 meter samt 100 meter ut i vattnet i avvaktan på ytterligare
utredning skulle utgöra naturvårdsområde. Förordnandet skulle gälla från och med den 1
juli 1975 tills vidare, dock längst till och med den 30 juni 1977. I beslutet föreskrevs
förbud mot att utan länsstyrelsens tillstånd utföra vissa i beslutet angivna arbetsföretag.
Förordnandet förlängdes genom beslut den 22 juni 1977 till att gälla även efter utgången
av juni månad 1977 dock längst t o m den 30 juni 1980.
Motsvarande beslut meddelades av länsstyrelserna i Hallands och Jönköpings län, såvitt
avsåg inom dessa län belägna delar av området.
Överläggningar har under 1979 ägt rum mellan företrädare för bl a de berörda
kommunerna och länsstyrelserna angående det slutliga säkerställandet av sjön Fegens
naturvärden.
Samråd med berörda markägare har ägt rum vid sammanträde i Kalv den 28 januari
1980, varvid tänkbara föreskrifter för naturvårdsområdet diskuterats. Samråd har vidare
skett med statens naturvårdsverk.

Det avsedda naturvårdsområdet hari allt väsentligt tillstyrkts av statens naturvårdsverk,
skogsvårdsstyrelsen i Älvsborgs län och Svenljunga kommun. Synpunkter har dessutom
lämnats av lantbrukarnas länsförbund i södra Älvsborg, fiskenämnden i Älvsborgs län,
Fegens fiskevårdsförening, fem markägare och en kanotuthyrare. Ägare och innehavare
av särskild rätt till berörd mark har genom föreläggande beretts tillfälle att framföra
erinringar mot det avsedda förordnandet och de ifrågasatta föreskrifterna.

Grund för beslutet
Sjön Fegen har i samband med den fysiska riksplaneringen klassificerats som
riksintresse för vetenskaplig och kulturell naturvård på grund av förekomsten av
vårlekande siklöja. Vidare har i nämnda planering angetts, att sjön med omgivningar har
en vacker landskapsbild.
Fågellivet i sjön är vidare av stort intresse med häckande fiskgjuse och storlom m m.
Sjön med omgivningar är dessutom av stor betydelse för det rörliga friluftslivet.
Området har utförligt dokumenterats i samband med Fegenplaneringen under åren
1974/75.
Ändamålet med naturvårdsområdet är att med bibehållande av nuvarande
markanvändning bevara områdets naturvärden. Särskilt viktigt är, att sjöns vattenkvalité
inte försämras och att dess förutsättningar att hysa en intressant fisk- och fågel- fauna så
långt möjligt bibehålles. Samtidigt skall möjlighet ges till ett rörligt friluftsliv bedrivet i
sådana former att inte områdets naturvårdskvalitéer förstörs.
Länsstyrelsen finner, att särskilda åtgärder behöver vidtas för att skydda naturmiljön
inom området. Erforderliga åtgärder är enligt länsstyrelsens mening inte så ingripande
att pågående markanvändning avsevärt försvåras.
MED STÖD AV 19 § NATURVÅRDSLAGEN (1964:822) FÖRKLARAR
LÄNSSTYRELSEN DET OMRÅDE SOM UTMÄRKTS PÅ BIFOGADE KARTA
SOM NATURVÅRDSOMRÅDE.
Föreskrifter för naturvårdsområdet
För att trygga ändamålet med naturvårdsområdet förordnar länsstyrelsen. med stöd .av
19 § naturvårdslagen och 22 § naturvårdsförordningen (1976:484) att nedan angivna
föreskrifter samt bestämmelser om naturvårdsförvaltningen skall gälla för området.
A.

Föreskrifter angående inskränkningar i markägares och annan sakägares rätt att
nyttja fastighet inom naturvårdsområdet

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall följande förbud gälla
Sjön Fegen med inom naturvårdsområdet befintliga delar av tillrinnande vattendrag
samt övriga vattenområden
Förbud mot att

1.

förändra stränder eller bottnar genom schaktning, utfyllning, muddring eller
dylikt

2.

lagra timmer

3.

använda kemiska bekämpningsmedel

Förbud mot att utan länsstyrelsens tillstånd
4.

plantera in nya djur- eller växtarter

5.

släppa ut avloppsvatten, fast ämne eller gas utöver vad som sker vid tidpunkten
för detta förordnande.

II

Övriga delar av naturvårdsområdet

Förbud mot att
1.

skogsgödsla närmare sjö eller vattendrag än 50 meter

2.

använda kemiska bekämpningsmedel på skogsmark närmare sjö eller vattendrag
än 50 meter

3.

sprida flytgödsel på tjälad eller snötäckt mark

4.

sprida flytgödsel närmare sjö eller vattendrag än 50 meter om inte denna myllas
ned omedelbart

Förbud mot att utan länsstyrelsens tillstånd
5.

uppföra helt ny byggnad annat än för jord- och skogsbrukets behov

6.

schakta

7.

bygga väg

8.

bedriva täktverksamhet för husbehov med undantag för mindre företag för jordoch skogsbrukets behov

9.

dra fram luftledning

10.

avverka lövskog med undantag för normal beståndsvårdande röjning eller
gallring

11.

plantera eller så skog på mark som är öppen och hävdad vid tidpunkten för detta
förordnande.

Föreskrifterna under punkt A utgör inte hinder för markägaren att utföra normalt
underhåll av vägar och diken.

B.

Föreskrifter angående markägares och annan sakägares skyldighet att tåla visst
intrång

Markägare och innehavare av särskild rätt till mark inom området förpliktas att tåla
under punkt D 5 och 6 angivna åtgärder.
C.

Föreskrifter jämlikt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom
naturvårdsområdet

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att
1

årligen under tiden 1 april - 15 juli färdas eller uppehållas sig inom de på bifogad
karta angivna områdena markerade med beträdelseförbud

2

årligen under tiden 1 april - 15 juli på sjön Fegen framföra motordriven farkost
med högre hastighet än 5 knop

3

göra upp eld eller tälta eller ställa upp husvagn utom på platser som anvisats av
förvaltaren

Förbudet under punkt C skall dock inte innebära inskränkning i den rätt till vistelse
inom naturvårdsområdet som av hävd tillkommer ägare av fastighet till vilken hör rätt
till fiske.
För att komma till Östra Fegen med kanot under tiden 1 april - 15 juli kan dragväg från
Västra Fegen över Dräggsjön till Kvarnviken användas.

D.

Bestämmelser jämlikt 9 § naturvårdsförordningen om naturvårdsförvaltningen

1

Syftet med naturvårdsförvaltningen skall vara att bevara naturvårdsområdets
karaktär av ostörd natur samt dess intressanta djurliv. Därjämte skall vården
syfta till att styra det rörliga friluftslivet så att områdets naturvärden bibehålles.

2

Naturvårdsområdet skall skötas enligt anvisningar i skötselplan. I planen skall bl
a ingå ett kontrollprogram för vattenområdena inom naturvårdsområdet. Förslag
till skötselplan skall upprättas genom naturvårdsförvaltarens försorg efter
samråd med berörda markägare och länets skötselråd samt underställas
länsstyrelsen för fastställelse efter samråd med naturvårdsverket.

3

Naturvårdsförvaltare är skogsvårdsstyrelsen.

4.

Naturvårdsförvaltaren skall fortlöpande samråda med markägarna och
länsstyrelsen.

5.

Naturvårdsområdet skall genom naturvårdsförvaltarens försorg utmärkas i
enlighet med de anvisningar som utfärdats av statens naturvårdsverk.

6.

Områden med tillträdesförbud skall utmärkas särskilt av naturvårdsförvaltaren.

Detta beslut skall gälla från och med den 15 juli 1980 och tills vidare. Föreskrifterna
under punkt C träder inte i kraft förrän den 1 april 1981.
Motsvarande beslut meddelas av länsstyrelserna i Jönköpings och Hallands län, såvitt
avser inom dessa län belägna delar av sjön Fegen jämte omgivningar.
Med stöd av 12 § naturvårdslagen får länsstyrelsen medge undantag från meddelade
bestämmelser.
Besvär enligt formulär 2 (bilaga).
Beslut i ärendet har fattats av länsstyrelsens styrelse. I styrelsens beslut har deltagit
landshövdingen samt ledamöterna Agardtsson, Andersson, Bengtsson, Jinnegård, Gösta
Johansson, Rolf Johansson, Josefson, Hadar Karlson, Ulla Karlsson, Olsson, Peterson,
Pålsson och Wengholm.
I den slutliga handläggningen har deltagit t f avdelningsdirektören Bengtsson,
föredragande,
samt
länsrådet
Åkerlund,
naturvårdsdirektören
Rahmn,
naturvårdsenheten, länsassessorn Thorsenius, juridiska enheten, länsantikvarien
Wegraeus, bitr överlantmätaren Bergström, lantmäterienheten, och bitr länsarkitekten
Högberg, planenheten.

Göte Fridh

Göran Bengtsson

