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Fredrik och Hakon Mörner
Torönsborg
610 31 SANKT ANNA

Naturreservat på fastigheten Svensmarö 1:1 i Sankt Anna,
Söderköpings kommun ________________________________
l•1ed stöd av 7 § naturvårdslagen förordnar länsstyrelsen det
område som på till beslutet hörande karta är avgränsat med grov
heldragen linje för naturreservat.
Reservatets benämning: Svensmarö naturreservat
Kommun:

Söderköping

Socken:

Sankt Anna

Fastighet:

Svensmarö 1:1

Ägare:

Fredrik och Hakon Mörner, Torönsborg,
610 31 SANKT ANNA

Lägesbeskrivning: Svensmarö ligger i innerskärgården strax 5
Torön och ca 4 km 50 Sankt Anna
Kartor:

Topografisk karta 087 1 och 087 2
(8H SV och 50)

Gränser: Området är avgränsat med grov heldragen linje på till
beslutet hörande karta.
Areal:

315 ha

Därav landareal:

101 ha

Grund för beslutet:
Svensmarö är av mycket stort värde främst
för djurlivet och inrymmer även ett omväxlande beteslandskap. Syftet
med reservatet är att bevara områdets naturmiljö med dess växt- och
djurliv.
A. Föreskrifter jämlikt 8 § naturvårdslagen angående inskränkning
i markägares eller annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom
reservatet
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar
skall förbud gälla att
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1 uppföra ny byggnad eller annan anläggning-eller ändra befintlig byggnad för att tilloodose ett väsentligen annat ändamål
än det vartill byggrirl.den tidigare varit använd. Undantag kan efter
länsstyrelsens prövning meddelas för uppförande av byggnad för
jordbruk, skogsbrukets eller fiskets behov
2 bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets
topografi och landskapets allmänna karaktär, yt- eller dräneringsformer
3 anordna upplag annat än för jord- och skogsbrukets behov 4
framdraga luftledning

5 anlägga väg
6 avverka eller utföra annan skogsvårdande åtgärd utöver vad
som framgår av skötselplan. Åtgärderna inklusive virkestransporter får ej ske under tiden 1 februari - 15 augusti.
7 gödsla skogsmarken.
B. Föreskrifter jämlikt 9 § naturvårdslagen angående markägares och
annan sakägares skyldighet att tåla visst intrång_______________
Markägare och innehavare av särskild rätt till varken (t ex
jordarrendator) förpliktas tåla att de åtgärder vidtas som
framgår av till detta beslut fogad skötselplan.
C. Föreskrifter jämlikt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har
att iaktta inom området
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar
skall förbud gälla att
1 störa djurlivet (t ex genom att från nära håll fotografera
fågelbo, lya, gryt eller motsvarande eller klättra i boträd)
2 medföra ej kopplad hund eller katt
3 göra upp eld i skogbevuxen mark eller på släta hällar
4 på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt.
D. Bestämmelser jämlikt 9 § naturvårdsförordningen om vård och
förvaltning__________________________________________________
a) Syftet med vården cch förvaltningen: Reservatet skall vårdas så
att områdets naturmiljö med dess växt- och djurliv bevaras.
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b) Skötselplan: Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om vården av
reservatet genom att fastställa bifogad skötselplan.
c) Utmärkning: Reservatet skall genom skogsvårdsstyrelsens
försorg utmärkas i enlighet med naturvårdsverkets anvisningar.
d) Naturvårdsförvaltare: Reservatet skall i naturvårdshänseende
förvaltas av skogsvårdsstyrelsen i samråd med markägaren.
Intrångsersättning enligt 26 § naturvårdslagen utgår enligt
bilaga.
Reservat- och ersättningsbestämmelserna för Svensmarö med
undantag för Sannings- och Lindholmarna skall omprövas efter 10
år.
Beslutet gäller från den dag det vunnit laga kraft.
Besvär till jordbruksdepartementet enligt bilaga (formulär 8).
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I detta ärende har samråd skett med avdelningsdirekt ören Andres
Kalle, biträdande länsjägmästaren Tore Tejle och fil dr Bertil Wahlin.
I den slutliga handläggningen av detta ärende, i vilket länsstyrelsen i plenum fattat beslut, har förutom föredraganden
deltagit länsrådet Lars Rydberg, länsassessorn Bo Hultström,
biträdande länsarkitekten Gunnar Sjöstrand och biträdande
överlantmätaren Regne Uhrberg. I styrelsens beslut deltog
landshövdingen och ledamöterna Hilding Färm, Anna WohlinAndersson, Holger Fällman, Per-Olof Strindberg, Göthe Anderson,
Sven-Erik Sunnerud, Thore Pettersson, Olle Anderberg, Erik
WJärnberg, Lars Thermaenius, Weiler Karlsson, Gunnar Gunnarsson,
Stig Magnusson och Hans Holm.
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Per Eckerberg
Landshövding
Sverker Kärrsgård
Byrådirektör
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Bilagor
karta
sammanställning över ersättningar
skötselplan

Kopia till
akten (naturreservatdossier)
statens naturvårdsverk
statens planverk
statens vägverk, vägförvaltningen i Östergötlands län
lantbruksnämnden
skogsvårdsstyrelsen
FBM i Norrköpings lantmäteridistrikt
Svenska naturskyddsföreningen, Kungsholms strand 125, 112
34 STOCKHOLM
Östergötlands länsförbund av Svenska naturskyddsföreningen, c/o
Bertil Dahlin, Jonstorp, Gårdeby, 610 21 NORSHOLM Chefen för
östra militärområdet, Fack, 152 01 STRÄNGNÄS Kungl
Livgrenadjärregementet/Östergötlands försvarsområde, Fack, 580
02 LINKÖPING
Tulldirektionen i östra regionen, bevakningskontoret,
kustbevakningssektionen, Fack, 102 50 STOCKHOLM
10 ex
länspolischefen
polismyndigheten i Norrköpings polisdistrikt
registret
taxeringsenheten
plankansliet
planenheten
lantmäterienheten
juridiska enheten
Olof Almenberg, Yttergården, 610 31 SANKT ANNA
Bengt Tunefors, Bråddgatan 35, 602 20 NORRKÖPING
Åke Nordborg, Börrums säteri, 614 00 SÖDERKÖPING

Införes i länets författningssamling
et
" Länstidningen Östergötland, Folkbladet Östgöten och
Norrköpings Tidningar-Östergötlands Dagblad
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