
I.ÄNSSTYRELSEN 
Orebro län 
Planeringsavdelningen 
Naturvårdsenheten 

Postadress 
701 86 OREBRO 

BESLUT l ( 4) 

1973-12-14 J.l.l21-312-72 

Bildande av natun·eservatet Horra Vätterns skärt;L\rd 

Med stöd av 7 § naturvårdslae;en förklarar länsstyrelsen 
det område som utmärkts på bifogade karta so1:1 naturreserv ett. 

Grund för beslutet 

Syftet med reservatet är att för kännedomen orn landets 
natur samt för allmänhetens friluftsliv bevara en större 
sötvattensskärgård fri från bebyggelse och andra former av 
exploatering. Genom reservatbildningen skall förutsättningar 
skapas för en sådan kanalisering av besökarna att områdets 
natur inte onödigtvis förslits. 

Fastighet, socken och kommun 

Heservatet omfattar delar av fastigheterna Svilen 1:1 och 
Grönön l: l i Hanmlllrs socken, Aslcersunds kommun. 

Lägesbeskrivni~ 

Reservatet är beläget i norra delen av (ljön Vlit~ern ca 5 km 
sydväst Hammars kyrka inom ekonomiska kartbladen 09439 och 
09449 med tyngdpunktskoordinaterna x = 6519000 och y = 
144 7500 i rikets system 2~5 W Stockholh~. 

Areal 

Reservatet omfattar en total areal av ca 9 40 ha varav 
landareal ca 110 ha. 

Ini tiati vtar,are 

Initiativet till bildande av naturreservat har tacits av 
Askersunds kor:mun. 

Mar käc ar c_ 

Ägare till fastigheterna Svilen 1:1 och Grönön 1:1 är 
Uppsala universitet. 

Telefon 

019-136000 

Postgiro 

351 88-2 
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Ä:r;en~~~IL ha.Ylcllliggn:L~ 

Om.rå.det; har pl'1 uppd.rag av 'l'i\redskommi.tten inventerats av 
.fil kand rl'horct&S Öberg år 19?0~ Uppsala univerrd t et. har t:n t-: 
haft något att erinra mot att naturreservat bildas. Yttrande 
ha.r inhämtats frå!l Dta-~enn naturvårdnverk~ 

Rescrvntfbreskrifter 
•-c~~~··~~~~· -~~~-·-.,....-,...,·-~---~·-•--• 

:Pör ntt tryccn iindrunålet med reservatet förordnar länsutyre1= 
sen med stöd av- B -- lO §§ no:Ltv:vårdsiogcn och 7 § natu.rv(:::cds~· 
kungörelsen att nedan angivnn. fö:reokri f ter ska11 t~ä.lla 

beträffande området-~ 

Det är :förbJudet _s.tt 

l, uppföra ny bygp;nad eller ::-HLläc:gni.ng 

2... anordna upplag elJ.er schakta., f'y-l.1a, sprärv~a eller 
vidtaga. liknand€~ åtgä:.cdc.r 

3. utföra kalavverknin.r:; pJ. omr&de:n. som ligge::; niirmare 
strand.e:r.J. ~in 1C>O meter 

5\'1 frandrar;a luftledning 

Utan länsstyrelsens ttJ.1stånd. iir• de t förb;judet att 

6~ ,... utföra avverkning eller röjning i annan omTattnine än 
80IU ;.,1edcer; i faststälJd skötnelplan 

7. uppfUra mur, plan.k, stilngzel ell.cer brygga 

a, uppli:\ta plats för tältning elli~J' carnpi.l"l{~ på an<lra 
plat~1nr Lin de l.iicerplatncr so:u o.nt;i vi t s i :fan tstlil1d 
skötselplan .. 

Ovan nämnda föreskrifter skall inte utgöra hinder not upp
förande o.v sådana byggnader e11el~ anli.ir;t:;;nj_.nGar non eri'ordrns 
för yrkesfiskets och sjöfartsniiring(!llG b(~hov e1lc:c fUr ;·r~!.·

lufts1ivcts behov i e.n:U.ghCt ;:.-tcd .fe.stställd ~::ötnclplarL, 

~ .. _1!~2_r_Qs~rJ:~f.!e.I_ _32n]:iz_ t_9 __ §_ n~ t~r_!:å_Ed_~l~t:~n~ a_~~~c-~d~ J~ö.E_'-1~~;1:-:: 
Ji..B:E.eE_ .EtiJ:_t~~ a1t~ Y]:.d!a.fia __ iJ._!elirE.yr_ föE ~t~ ! iJ:.l_c,oiJ.oE.e.~_äE-,d_?:-· 
miilet med rcoervatet 
~-~~~--~--~~ 

M.arkägare ii.r ukyldiG a t t tiLL a att a110rdningar yj_dtac;eo :i:·_: r
det rörliGa fril.uftsltvet nåsom stigar 1 1ägerpl~tcor, b.:·.vc.c::or 
och santtära e.nordn:Lnge.l' i enJ.ighet med. f'aststtilld skötsc::.-
plan sant att cn~forderliga skyltar uppsätteo. 
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I den m.ö.n narka.garc e,j själv önnkar utföra avverkning, rö,1o· 
ning eller lj_knande åtr;ärder enLigt. fantntäJld sl::ötneJ.plan 
är han skyldig tåla att dessa utföres genom förval tarens 
f'örsorr;. 

_q .. ,_, B~ r~ s ]i I'.~ J} n_E. E_ nJ~ j-.t: t~- l.~~ .§~ !~ll-:..~u.E:v~~r5! s-~-a il e~~- J.alill~nAq, e .... al-_1 E.lJix:_ .... 
het en --- --
Det iir förbjudet att 

1. - i:'örztöra eller skada fast natur/öremål eller ytbildniuc:, 

2. - plocka b1onunor, gräva upp ellor på annat sätt okada, 
örter, gräs, mossor elJer lavar 

3. bryta kvistar, J:'älla eller pu annat sätt skada levande 
eller döda träd och busl<ar 

4. mcdve'.;ct störa d jur l i vet, t ex i: e nom att ofreda 
häckande fågel 

5, medföra ej_kopplad hund 

6, tälta 

7. göra upp öppen eld under tiden 1.5 .... 1 .. 10 

8, uppföra mur, plank, stiincscl, brygga eller liknande 
anordning 

'), - anbrinr:;o. tavla, plakat, affisch, inskril't eller därmed 
jär.-rförlig anordning. 

Ovannämnda föreskrifter skal1 inte utgöra hinder mot att 
tälta och att göra upp eld på anvisade platser inom de 
särskiff iordningställda lägerplatser- som finns. angivna pil. 
.\lJl:RlYsningookyltar och som är markerade i terrängen, 

l. Heservatet skall förval tas av nkoc;svårdsstyrelsen i_ sarn·
råd med en särskilt utnedd arbetsgrupp i vilken skall 
ingU representanter för markägarna, Askor::;unds kornmun 
och llinsstyrelsen~ 

2. I srimråd med arbetsgruppen slcall skogsvål'dsstyrelsen utse 
tillsynsman för reservatet. 

3. I sa.r:rråd med arbetsgruppen slcall slcogsvårdsstyrelsen upp·-
rätta ukötselplan, vilken efter hörande av s·t;atc:ns natu:r.··~ 

vårdsverk och fa11tställande av länsstyrelsen ukall liega 
till r;rund för områdets Glcötsel. 
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4,. V::.d 'clpprij_t ts.nde G. V Gköt;~clpJ.~;_ncn Gke,:LJ_ föl,jande t-).ll~~.'lr• 

r>:_n1}H.Ul~:: te :c b e.nkt<::..G ,, 

a~ \fj__d :Jl-;:o;-:;ns.vve:d::nint:_( oci1 and.:rn. t~tgi.-i.Tdcr fö:· skocr:b1·n.-; ·· ~, 

!31cn.11 skäl:ig.a h<':i.nHJll tar~ as t j_ .l l n n turv<·~rUci.n tre s s en:·_~, 
0}:or~Gavverkrr:i.ng i.nom or:u_·;\den uom l"iG{r,cr !1iix·r.1are stT~·-\ 

den Lin ca 100 m skall cn.dant ~i{:;a rum r~cnoLL_ Lind?_rnii.Jt> ,..? 
enlig ra1Jri.n;::-:. }\l ertalet nind:r-e öar bör av ukot-~s· ... 
ekono;-:::icka skäl hel t kunna undantagas ~rån skoglie;a 
U-tG8.rder .. 

b .. :?ör att. c·rb,juda mö~jl:L!~hcter till öve:rnat·~ninr; och 1~i-:-~e·e· 

l i v inom reServatet utan onödig förs1 i·tninr; n v öarnan 
ve;:et('ition .::;kall p& nD.;:_~:ra öa:r.' med godQ. land:::;tignin_:-~::>· 

och bad mö ;j l.it_~he te: r anordnan J ägerplo. t ser med bl n 
bryc~or, sopktirl, toaletter och eJ.dsttider~ 

jordbruksdepartementet) 

Vid den slutliga handlä~~gninr~cn av detta .'irende, i vilket 
länsstyrelscnu styrelse fattat beslut, har förutan före
draganden, byl~;'ldj_rcl\:tören Pen· Olov J-i\iJv:·, äve:n naturvårdo--~ 
di.rektören In1_:var HaJ.lbe:cg, ()'\rcrlantmätaren ~)verker Jacn.',;:.;c•'L. 
bi tr li:-J,n::;o.rl-:::i ·-tc::cten Bcnnc:r-~ J-obru::r;on oeh tf i'O:t.~~Jte l:-J.ns-
asses~::or:r-1 ; . .-~ncnus l~:nhö:rnLng de1tu;_jit,. I .handJ.U .. r:;t;ninecn het' 
också .iU.nsrådet Ovt: Sundelj_us del t at; i t., I styrelne:ns ber:-;:;''-;~ 
har del ta~::i.t landshöv-dinf~C:n ::;n:rrL lcdamöter:ng Hol:_' Vinthe.·~·~ 1 -

C1le A1c10n, DavJd ,Jona.Bso.nt :r:.er;:;t:in 0oJ.Iin1 L'~Llerth ,Jivc·-· 
bäck, Eo.ri:n I\.al1in,_, TI1,9:r~mar Eonrndcson}' E:riJ-r_ PersBOn cv·r: 
1l'Or':: AndcTB.son., J/ 
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Tillhör länsstyrelse~3 
beslut 1973-12-14 

NATURRESERVATET 

UORRA VÄTTElliiS SKi:RGJR:; 

Utdrag ur ekonomiska 
kartbladen 094 39 + 
094 49 

Skala 1:20 000 

+ ++++ Gräns för 
na. tur1·e B e r .... 
va t et 


