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Expedition enligt sändlista

Ändring av föreskrifterna enligt 10 § naturvårdslagen för Svartåmynningens
naturreservat
Bakgrund och motivering
Enligt Länsstyrelsen beslut 1975-04-25 om Svartåmynningens naturreservat är grunden för
reservatsbildningen områdets värde som häcknings- och rastplats för en rad fågelarter
främst vadare och änder. Syftet med reservatet är att med hänsynstagande till områdets flora
bevara och förbättra den för fågellivet lämpliga biotopen.
Enligt reservatsbeslutet är det bl a förbjudet för allmänheten att under tiden 1 april - 30 juni
vistas inom reservatet med undantag av på reservatskartan särskilt markerade
besöksområden och vandringleder. Denna bestämmelse gäller ej markägare eller
imnehavare av särskild rätt vid utnyttjande av sin fastighet eller sin särskilda rätt.
Det är med nuvarande bestämmelser tillåtet för allmänheten att vandra på markerad led
mellan A och B (streckad linje), samt att uppehålla sig på hela fastigheten Sättuna 4:22
(se karta bilaga 2). Mot bakgrund av att flera par skrattmåsar, tärnor och vadare numera
häckar intill vandringsleden mellan A och B, samt på stora delar av Sättuna 4:22 är det med
hänsyn till reservatets syfte motiverat att begränsa allmänhetens tillträde på dessa platser
under häckningstid. De platser som fortsatt skall vara tillgängliga under häckningstiden
torde vara fullt tillräckliga for att kunna uppleva det rika fågellivet i reservatet. Vad gäller
Sättuna 4:22 finns där idag ett fågeltorn. Tornet inklusive den inhägnade delen runt tornet
kommer även fortsättningsvis att vara tillgängligt för allmänheten.
Beslut
Med stöd av 10 § naturvårdslagen beslutar Länsstyrelsen, med ändring av Länsstyrelsens
tidigare beslut 1975-04-25, att det är förbjudet för allmänheten att under tiden 1 april –
30 juni vistas inom reservatets land- och vassområden med undantag av på bifogad karta,
bilaga 1, särskilt markerade besöksområden, fågeltorn och vandringsleder.
Denna bestämmelse gäller ej markägare eller innehavare av särskild rätt vid utnyttjande av
sin fastighet eller sin särskilda rätt.
Tillstånd till vistelse under förbudstiden inom skyddat område kan för bedrivande av
vetenskapliga studier eller annat särskilt ändamål beviljas av Länsstyrelsen.
I handläggningen av detta ärende har förutom föredraganden deltagit avdelningsdirektör
Sverker Kärrsgard, byrådirektör Dan Nilsson och länsassessor Jan Kaller.
Detta beslut kan överklagas till Miljödepartementet (formulär 114).
Rolf Wirtén
Landshövding

Lars Gezelius
Byrådirektör
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Bilagor
Bilaga 1. Karta över nu gällande vandringsleder, besöksområden, fågeltorn och
P-plats i Svartåmynningens naturreservat
Bilaga 2. Tidigare gällande besöksområden och vandringsleder i Svartåmynningens
naturreserrvat
akten (naturreservatsdossier)
Sändlista
Markägare
Sättuna 4:22 Östergötlands naturalhistoriska förening, c/o Claes Swedlindh,
Eriksdal, Ledberg, Linköping
Sättuna 14: 1 Gunnar Johansson, Sättuna Herrgård, 585 90 Linköping
Sättuna 12: 1 Carl Mats Wilhelm van Rheinberg, Sättuna Pilgård, 585 90 Linköping
Gillberga 6: 1 Bleckert Lagerfelt m fl, Tolefors, 585 90 Linköping
Sättuna 1:3 och 4:3 Lennart Andersson, Sättuna Mellangård
Kaga 6: 1 Torbjörn Andersson, Mullvadsstigen 5, 590 30 Borensberg
Sättuna 15:1 ChristerTobiasson, Sättuna Rusthåll, 585 90 Linköping
Övriga
Naturvårdsverket
Linköpings kommun
Naturskyddsföreningen i Linköping, c/o Jonas Lundbladh, Klockaregården 9,
582 38 LINKÖPING
Östergötlands Läns Ornitologiska Förening, c/o Pär Nilsson, Bygdegatan 377,
583 31 LINKÖPING
Linköpings fågelklubb, Götgatan 9 A, 582 31 LINKÖPING
Författningssamlingen
Tidningskungörelse
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