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Expedition
enligt sändlista

Ändring av föreskrifter för Tåkerns naturreservat i Ödeshög, Mjölby och Vadstena
kommuner
BESLUT
Med stöd av 8 § naturvårdslagen och 11 § naturvårdsförordningen meddelar länsstyrelsen
förbud att
- utföra vasslåtter utan tillstånd från länsstyrelsen
BAKGRUND OCH MOTIVERING
Tåkerns naturreservat bildades 1975-06-13. Som syfte angavs bl a "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 andra stora
zoologiska och botaniska värden".
Nästan en tredjedel av Tåkerns totala yta består av vassar. Dessa vassar tillhör de
fågeltätaste biotoperna i Sverige och hyser en rad specialicerade och delvis sällsynta
fågelarter som t ex rördrom, vattenrall, brun kärrhök, skäggmes, trastsångare och
rörsångare. Det är bl a av avgörande betydelse att det finns tillräckliga arealer med
flerårsvassar med ett inte alltför stort avstånd emellan.
Vasslåtter i begränsad omfattning bedöms inte vara till nackdel för fågellivet, under vissa
omständigheter kan det till och med vara till fördel. Omfattande vasslåtter som skapar stora
slåtterytor minskar däremot möjligheterna för vasslevande fåglar. För att kunna reglera
vasslåttern och undvika de allvarliga följder som slåtter av för stora vassområden kan
medföra införs nu en dispensabel reservatsföreskrift för vasslåtter i Tåkerns naturreservat.
Förslaget om införande av en reservatsföreskrift som reglerar vasslåtter vid Tåkern har
remitterats till samtliga markägare. Tåkerns fältstation, naturvårdsverket, Vadstena
kommun, Mjölby kommun, Ödeshögs kommun, Naturskyddsföreningen i Östergötland samt
Östergötlands läns ornitologiska förening.
Flera remissinstanser har haft synpunkter på införandet av reservatsföreskrift om vasslåtter.
Synpunkterna kommenteras i en till detta beslut bilagd promemoria.
HUR MAN ÖVERKLAGAR
Se bilaga, formulär 114, miljö- och naturresursdepartementet.
I den slutliga handläggningen av detta ärende har förutom undertecknade deltagit
miljövårdsdirektören Jan Hällgren och länsassessorn Jan Kaller.
Sverker Kärrsgård
Avdelningsdirektör

Maria Taberman
Byrådirektör
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Bilagor
Promemoria 1992-11-17
Hur man överklagar
Utsändningslista
Se fastighetsägareförteckning
Tåkerns fältstation, Box 204, 595 00 MJÖLBY
Statens naturvårdsverk
Vadstena kommun
Mjölby kommun
Ödeshögs kommun
Naturskyddsföreningen i Östergötland, Gösta Törnkvist, Ljunghagsvägen 24,
582 70 LINKÖPING
Östergötlands läns ornitologiska förening, Götgatan 9 A, 582 31 LINKÖPING
Skogsvårdsstyrelsen
akten (naturreservatsdossier)
tidningskungörelse
Östergötlands läns författningssamling
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Kommentarer till ett antal remissinstansers synpunkter på införandet av föreskrift om
vasslåtter inom Tåkerns naturreservat
Nv föreskrift
Länsstyrelsen har beslutat att införa en ny reservatsföreskrift för att reglera vasslåttern inom
Tåkerns naturreservat. De föreskrifter man fastställer för ett naturreservat bör täcka in det
totala behovet av åtgärdsreglering.
Vasslåtter regleras inte i beslutet för Tåkerns naturre
servat. Vasslåtter var vid
reservatsbildningen inte något problem för skyddet av de stora naturvärdena vid Tåkern.
Vasslåtter var då inte aktuell mer än möjligen i liten skala för husbehov.
Långsiktig planerina av vasslåttern
Nekat tillstånd till vasslåtter ska enligt länsstyrelsen inte leda till någon ytterligare
intrångsersättning utöver den som utbetalats vid bildandet av naturreservatet.
Länsstyrelsen har inte för avsikt att helt förbjuda vasslåtter inom några större vassområden
därför är frågan om ekonomisk ersättning inte aktuell. Länsstyrelsen vill istället styra
vasslåttern enligt de riktlinjer som angivits i skötselplanen som fastställdes 1990-10-26
(skötselplanen slutgiltigt fastställd av regeringen 1992-11-05).
Vid ett eventuellt nekat tillstånd kommer man troligen i de flesta fall att hitta något
alternativt område att slå.
Vid ett eventuellt nekat tillstånd till vasslåtter kan man överklaga till miljödepartementet.
Krav för att få tillstånd
De krav som ställs för att få tillstånd till vasslåtter framgår av skötselplanen. Därutöver
krävs också bl a att en samordning mellan olika fastigheter görs så att inte för stora
sammanhängande områden slås samtidigt.
Tidsperiod för vasslåtter
Tidsperioden då vasslåtter är tillåten inom Tåkerns naturreservat är 15 december till
15 mars. Denna tids period är vald som en avvägning mellan fåglarnas behov av vassen för
födosök under övervintringen och störningen på extremt tidiga häckningar.
Att tidigarelägga slåtterperioden skulle göra övervintringen svårare för fåglarna.
Remissbehandling av ärendet
Då förslaget om ny reservatsföreskrift remissbehandlades bifogades även skötselplanen.
Detta har upplevts som vilseledande information. I skötselplanen står dock de riktlinjer som
kommer att gälla för tillståndspliktig vasslåtter. I en bilaga till skötselplanen ingår även
beslutet om Tåkerns naturreservat med de föreskrifter som gäller för närvarande.
Maria Taberman
Byrådirektör

