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Tillägg till föreskrifter och komplettering av skötselplan för Tåkerns naturreservat,
avseende del av fastigheten Valla 5:2, 5:3 i Vadstena kommun
Länstyrelsen beslutar, att inom snedstreckat område på till detta beslut hörande karta, skall
nedanstående föreskrifter gälla, såsom ett tillägg till gällande föreskrifyer för Tåkerns
naturreservat:
A. Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen om inskränkningar i markägares och annan
sakägares rätt att förfoga över fastigheten inom reservatet
Förbud att utföra skogliga åtgärder av något slag eller andra åtgärder som kan påverka
skogsbeståndet.
B. Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen angående sakägares skyldighet att tåla visst
intrång
Skyldighet att tåla mindre naturvårdsåtgärder, som kan finnas motiverade för att
gagna naturvårdsvärdet, t ex borttagande av inväxande gran eller skapande av
enstaka högstubbar.
D. Bestämmelser enligt 9 § naturvårdsförordningen om vård och förvaltning
Området skall ingå i zon C i skötselplanen "Skogsmark som bör lämnas orörd".
Målsättningen för området skall vara lövträdsdominerad naturskog.
Naturvårdsförvaltaren för reservatet skall ha rätt att genomföra sådana mindre
naturvårdsåtgärder som framgår av punkten B ovan.
Grund för beslutet
Området utgör ett från naturvårdssynpunkt värdefyllt naturskogsområde, som varit orört av
skogsbruksåtgärder åtminstone sedan början av 1950-talet. Sådana områden är ovanliga
inom Östergötlands slättbyggd och inom Tåkerns naturreservat. Tåkern är av riksintresse för
bl a naturvård. Tåkern ingår också i EU:s nätverk av skyddade områden, liksom bland den
internationella våtmarkskonventionens, Ramsarkonventionens områden.
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Beslutets överensstämmelse med naturresurslagen
Naturresurslagens (NRL) grundläggande hushållningsbestämmelser (kap 2 § 6) anger att
områden som är av riksintresse skall skyddas mot åtgärder, som påtagligt kan skada
naturmiljön. Reservatet är beläget inom ett område av riksintresse för naturvården
(NE 10 Tåkern), för friluftslivet (FE 1 OmbergTåkern) och för kulturmiljövård (KE 1)
enligt översiktsplan för Vadstena kommun.
Länsstyrelsen har i enlighet med 2 och 3 i NRL, prövat och funnit att tillägget till
föreskrifter är förenligt med en från allmän synpunkt lämplig användning av markområdet
och att åtgärden överensstämmer med gällande översiktsplan.
Ärendets beredning
I samband planering för avverkning av det berörda skogsbeståndet upptogs förhandlingar
med markägarna om att istället skydda skogen som en naturskog. Skogen har varit
opåverkad av skogliga ingrepp åtminstone sedan början av 1950-talet. Överenskommelse
om tilllägg till reservatsföreskrifter och komplettering av skötselplanen träffades vid
årsskiftet 1997/98 varefter intrångsersättning utbetalades.
Beslutet gäller från den dag det vunnit laga kraft.
Hur man överklagar, se bilaga (formulärl 15, Miljödepartementet).
I den slutliga handläggningen av detta ärende har förutom föredraganden deltagit länsrådet
Magnus Holgersson, länsassessorn Jan Kaller, samhällsbyggnadsdirektören Leif Jonssson
och biträdande länsantikvarien Carin Clareus.
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