LÄNSSTYRELSEN
Östergötlands län

BESLUT
1975-06-13

1

11.1211-361-75

rek + mb
Expedition enligt
utsändningslista

Bildande av Tåkerns naturreservat i Motala, Ödeshögs och Mjölby kommuner
Grund för beslutet
Med stöd av 7 § naturvårdslagen (1964:822) och under åberopande av bifogade promemoria
1975-02-14 förklarar länsstyrelsen det område som utmärkts på bifogade karta som
naturreservat i syfte att skapa förutsättningar för att i framtiden bevara sjön Tåkern och dess
omgivningar som en av landets främsta häcknings- och rastplatser för sim- och
våtmarksfåglar, även inrymmande stora andra zoologiska och botaniska värden samt att
förbättra allmänhetens möjligheter att tillgodogöra sig områdets naturvärden med fullt
hänsynstagande till fågellivets skydd.
Med stöd av 11 och 41 §§ naturrårdslagen förordnar länstyrelsen att beträffande
föreskrifterna A 1-8 och A 10 skall med omedelbar verkan gälla förbud att utan
länsstyrelsens tillstånd vidtaga i föreskrifterna angivna åtgärder. Förordnandet gäller till
dess beslutet enligt 7 § naturvårdslagen vunnit laga kraft dock längst till 1978-06-13.
Länsstyrelsens interimistiska förordnanden av 1972-09-29 och 1974-07-29 angående Åsby
5:18 och 6:1 respektive Svälinge 1:1 m fl upphör i samband härmed att gälla.
~,
Beskrivning av reservatet
Reservatets benämning:

Tåkerns naturreservat

Kommuner:

Motala, Ödeshög och Mjölby

Socknar:

Hov, Strå, Herrestad, Källstad, Rogslösa, Väversunda, Heda,
Svanshals, Kumla, Väderstad

Fastigheter:

se bilaga

Lägesbeskrivning:

top karta 084 2 (8E Hjo SO)
ek kartor 084 37, 38, 39, 47, 48 och 49

Gränser:

se kartbilaga

Areal:

5 420 ha

Därav landareal:

970 ha
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Förvaltare:

Ett förvaltningsorgan bestående av styrelsen för Tåkerns
regleringsföretag tillsammans med en representant för vardera
länsstyrelsen och skogsvårdsstyrelsen.

Reservatsföreskrifter:

För att trygga ändamålet med reservatet förordnar
länsstyrelsen med stöd av 8-10 §§ naturvårdslagen samt 7 §
naturvårdskungörelsen (1964:825) att nedan angivna
föreskrifter samt vård- och förvaltningsbestämmelser skall
gälla beträffande området.

A. Föreskrifter jämlikht 8 § naturvårdslagen angående inskränkning i markägares och annan
sakägares rätt att förfoga över fastighet inom reservat
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall gälla förbud
1. att uppföra ny eller ändra befintlig byggnad eller anläggning för att tillgodose ett
väsentligt annat ändamål än det vartill byggnaden eller anläggningen tidigare varit
använd. Undantag må efter länsstyrelsens tillstånd göras för byggnad eller anläggning för
jordbruket.
2. att utan tillstånd av länsstyrelsen spränga, schakta, gräva, utföra fyllning eller bedriva täkt
i någon form med undantag för underhåll av befintliga anläggningar såsom vallar, diken.
vägar och parkeringsplatser och för uppförande av byggnad eller anläggning enligt ovan.
3. att plöja eller utföra annan mekanisk markberedning. Länsstyrelse kan dock medge
undantag för skötsel av slåtter- och betesmarker.
4. att inom på reservatskartan särskilt angivna områden utan tillstånd av länsstyrelsen utföra
skogsavverkning.
5. att inom på reservatskartan särskilt angivna områden tillföra växtnäringsämnen.
6. att utan tillstånd av länsstyrelsen tillföra växtbekämpningsmedel annat än för
punktbekämpning av enstaka träd och buskar t ex genom fickning eller behandling av
stubbar,
7 att anordna upplag annat än tillfälligt i samband med områdets skötsel eller underhåll och
för uppförande av byggnad eller anläggning enligt ovan.
8. att anordna plats för camping eller husvagnsuppställning.
9. att använda motorbåt, 1änsstyrelsen kan dock efter hörande av förvaltaren medge tillstånd
till användande av motorbåt för områdets skötsel och tillsyn eller annat särskilt ändamål.
10 att anlägga skjutbana eller anordna skjutövningar.
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11 att fiska under tiden 1 april - 30 juni. Förbudet gäller ej markägare eller jordbruks- och
fiskearrendator och deras husfolk men väl fiskekortsinnehavare.
Särskilda bestämmelser angående jakt
12. Inom sådan del av reservatet som omfattas av jaktvårdsområde är det tillåtet att jaga,
dock ej utan jakt rättsbevis utfärdat av styrelsen för jaktvårdsområdet.
Maximering av antalet jakträttsbevis samt av den avskjutning det berättigar till skall ske
enligt beslut av delägarna i jaktvårdsområdet.
13. För övrig del av reservatet är jakt också tillåten, dock ej utan jakträttsbevis som i detta
fall utfärdas av länsstyrelsen. Maximering av antalet jakträttsbevis samt den avskjutning det
berättigar till skall ske även här men får ej väsentligt avika från de normer som tillämpas
inom de områden av reservatet för vilka jaktvårdsområde finns bildat.
14. Jakt efter rovfågel inom reservatet är ej tillåten.
Vägrat tillstånd beträffande åtgärder som enligt reservats bestämmelserna är beroende av
länsstyrelsens tillstånd skall med undantag för skogsaverkning enligt punkt 4, enligt
länsstyrelsens uppfattning, på grund av lämnade ersättningar och bestämmelsernas
beskaffenhet, ej kunna medföra ersättningsrätt, Reservatsföreskrifterna skall inte utgöra
hinder för att bedriva åkerbruk och, efter erforderliga tillstånd enligt jaktlagstiftningen
därmed sammanhängande skyddsjakt på i reservatet ingående åkermark enligt
reservatskartan.
B. Föreskrifter jämlikt 9 § naturvårdslagen angående sakägares skyldighet att tåla
visst_intrång
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken (t ex jaktarrendator) förpliktas tåla att
följande åtgärder vidtages inom reservatet.
1. Skötsel av betesmarker innefattande betesdrift, vegetationsröjning och uppsättande och
underhåll av stängsel.
2. Röjning av vass och annan vattenvegetation.
3. Uppförande och underhåll av vissa anläggningar för kanalisering av allmänhetens
tillträde till området nämligen fågeltorn, vandringsleder, sanitära anordningar,
parkeringsplatser och tillfartsvägar till dessa enligt reservatskartan.
4. Vegetationsröjning inom besöksområden och utefter vandringsleder.
5. Anordningar för utmärkande av reservatsområdet och av anläggningar inom detta.

C. Föreskrifter jämlikt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iakttaga inom
reservatet
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall gälla förbud
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1. att under tiden 1 april - 30 juni vistas inom området med undantag av särskilt markerade
vägar, besöksområden och vandringsleder. Tillstånd till vistelse inom skyddat område under
förbudstiden kan för bedrivande av vetenskapliga studier eller annat särskilt ändamål
beviljas av länsstyrelsen.
2. att medföra hund,utom i samband med jakt. Kopplad hund må dock medföras till
besöksområdena.
3 att använda motorbåt.
4 att framföra motordrivet fordon eller moped annat än på därför avsedda vägar och
parkeringsplatser. Förbudet skall dock ej utgöra hinder för att vintertid framföra moped på
isen eller att framföra motorfordon på för trafiksäkerhetsövning särskilt iordningsställd
isbana.
5. att tälta eller uppställa husvagn mer än ett dygn.
6. att göra upp eld.
7. att beträda invallningsvallarna.
Dessa föreskrifter gäller ej markägare eller innehavare av särskild rätt vid utnyttjandet av
sin fastighet eller sin särskilda rätt.
D.Bestämmelse jämlikt 7 § naturvårdskungörelsen om vård och förvaltning
1. Reservatområdet skall i naturvårdshänseende vårdas och förvaltas av styrelsen för
Tåkerns regleringsföretag tillsammans med en representant för vardera länsstyrelsen och
skogsvårdsstyrelsen. För vården och förvaltningen skall upprättas en skötselplan som skall
fastställas av länsstyrelsen.
2. Förvaltarna skall bedriva en för behållande av olika biotoper lämplig vegetationsvård.
Strandängar ooh kalkfuktängar skall så långt möjligt vårdas genom betesdrift
i första hand genom respektive markägares försorg. Mekanisk bekämpning av vass eller
annan vattenvegetation skall om slå befinnes lämpligt ske enligt i skötselplanen ingående
särskild delplan.
3. För att underlätta allmänhetens möjligheter att utan onödiga störningar studera naturen
vid Tåkern skall förvaltaren efter samråd med berörda markägare på särskilt utsedda platser
anordna och underhålla fågeltorn, vandringsleder, sanitära anordningar, parkeringsplatser
och tillfartsvägar till dessa.
4. Reservatområdet skall genom förvaltarens försorg utmärkas enligt anvisningar från
statens naturvårdsverk.

Intrångsersättning enligt 26 § naturvårdslagen utgår enligt vad som framgår av bilaga.
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Beslutet om interimistiskt naturreservat enligt 11 § naturvårdslagen skall lända till
efterrättelse utan hinder av förd talan.
Besvär till jordbruksdepartementet enligt bilaga (formulär 8),
I detta ärende har samråd skött mod dåvarande lantbruksdirektören Erik Månsson och
biträdande länsjägmästaren Tore Tejle.
I den slutliga handläggningen av detta ärende, i vilket länsstyrelsen i plenum 1975-02-28
fattat beslut, har för utom undertecknade deltagit tf länsrådet Erik Berggren,
naturvårdsdirektören Anders E Romås, länsassessorn Bo Hultström, biträdande
länsarkitekten Gunnar Sjöstrand och biträdande överlantmätaren Ragne Uhrberg.

Per Eckerberg
Landshövding

Sverker Kärrsgård
Byrådirektör
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Bilagor
Promemoria 1975-02-14
Fastighetsägareförteckning
Förteckning över utgående intrångaersätiningar
Karta
Utsändningslista
Samtliga markägare enligt fastighetsägareförteckning
Göran Ekström, Källstad Löneboställe, 592 00 VADSTENA
Erik Johansson, Lönebostället, Svanshals, 590 21 VÄDERSTAD
Föreningen Tåkerns Fältstation, o/o Göran Bergengren, Slästorp, Åsbo, 595 00 MJÖLBY
Motala Biologiska Förening, o/o Lars Borén, Agneshögsvägen 7, 591 00 MOTALA
Stiftsnämnden, Box 3130, 580 03 LINKÖPING
Kopia till
akten (naturreservatdossier)
statens planverk
statens vägverk
lantbruksnämnden
kommunstyrelsen i Motala kommun
kommunstyrelsen i Ödeshögs kommun
kommunstyrelsen i Mjölby kommun
kommunkansliet i Motala kommun för anslag
kommunkansliet i Ödeshögs kommun för anslag
kommunkansliet i Mjölby kommun för anslag
statens naturvårdsverk
skogsvårdsstyrelsen i Östergötlands län
lantbrukarnas länsförbund i Östergötland, LRF
Svenska naturskyddsföreningon, c/o fil lio Bertil Wahlin, Jonstorp, Gårdeby,
610 21 NORSHOLM
Svenska naturskyddsföreningen c/o Jan-Erik Karlström, Valsarevägen 12,
582 70 LINKÖPING
Östergötlands läns ornitologiska förening, c/o Arne Orvelius, Arbetargatan 6 B,
582 52 LINKÖPING
Östergötlands naturalhistoriska förening, c/o Kjell Ander, Skogsfridsgatan 19,
582 46 LINKÖPING
Östergötlands läns jaktvårdsföroning, Repelagaregatan 19, 582 22 LINKÖPING
Östergötlands turisttrafikförbund, Stora Torget 1, 582 23 LINKÖPING
Fältbiologerna Sörmland Östgötadistriktet, Box 10001, 580 10 LINKÖPING
Linköpings naturvårdsförening, c/o Karl-Göran Bringer, Munkhagsgatan 41 B,
582 55 LINKÖPING
Svenska naturskyddsföreningens Motalakrets, c/o Eivor Bernlid, Hantverksgränd 4,
592 00 VADSTENA

LÄNSSTYRELSEN
Östergötlands län

BESLUT
1975-06-13

7

11.1211-361-75

Mjölby fältbiologiska ungdomsförening, c/o Mats Henriksson, Kungsvägen 42 A,
595 00 MJÖLBY
Linköpings fältbiologiska ungdomsförening, Gustav Adolfs gatan 22, 582 32 LINKÖPING
FBM i Mjölby lantmäteridistrikt
länspoliseheten
polismyndigheten i Mjölby polisdistrikt
polismyndigheten i Motala polisdistrikt
taxeringeenheten
registret
länskungörelse
tidningskungörelse
planenheten
lantmäterienheten

