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Se sändlista

Beslut om ändring av föreskrift och fastställande av skötselplan för
Svartåmynningens naturreservat i Linköpings kommun
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken (1998:808) att ändra
Länsstyrelsens tidigare beslut 1975-04-25 med ändring 1996-03-19 på så sätt att det
är förbjudet för allmänheten att under tiden 1 april – 30 juni vistas inom reservatets
land- och vassområden med undantag av på karta särskilt markerat besöksområde,
fågeltorn, vandringsled och väg, se bilaga 1.
Denna bestämmelse gäller ej markägare eller innehavare av särskild rätt vid
utnyttjande av sin fastighet eller sin särskilda rätt.
Länsstyrelsens fastställer vidare med stöd av § 3 förordningen om områdesskydd
(1998:1252) bifogad skötselplan för Svartåmynningens naturreservat i Linköpings
kommun.
Bakgrund och motivering
Ändring av föreskrift för Svartåmynningens naturreservat
Länsstyrelsen beslutade om Svartåmynningens naturreservat 1975-04-25
(dnr 11.1211-260-75). Grunden för reservatsbildningen är områdets värde som rastoch häckningsplats för en rad fågelarter. Syftet är också att med hänsyn till områdets
flora bevara och förbättra den för fågellivet lämpliga biotopen.
Länsstyrelsen beslutade 1996-03-19 (dnr 2310-1038-96) om ändring av föreskrifterna
för naturreservatet. Enligt beslutet från 1996 är det förbjudet för allmänheten att
vistas inom reservatets landområden och vassbälten under tiden 1 april - 30 juni med
undantag av, på beslutskartan, särskilt utpekade besöksområden och vandringsleder
bland annat vandringsleden ut till, och området kring, Stenholmen i naturreservatets
östra del.
Vandringsleden ut till Stenholmen har tidigare bitvis varit spångad på grund av att
den är svårframkomlig och mycket blöt under vår och försommar. Spången har
numera tagits bort och länsstyrelsen har inte för avsikt att bygga upp spången på
nytt. Fågellivet utmed vandringsleden är rikt med både häckande och rastande fåglar.
Störningar av besökare på fågellivet under främst häckningstid, men även under
rastningstid, längs vandringsleden har konstaterats. Det gäller skrattmåsar i den
skrattmåskoloni som finns i ledens omedelbara närhet som häckar eller uppehåller
sig nära leden . Rödspovar, rödbenor och tofsvipor som ofta uppehåller sig i eller i
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närheten av skrattmåskolonin har också konstaterats bli störda när besökare passerat
på vandringsleden under häcknings- och rastningstid.
De år våröversvämningarna vid Roxen är extra stora utgör området kring
vandringsleden ett av höjdpartierna i strandängsområdet. Detta får till följd att
fågellivet koncentreras kring bland annat vandringsleden och det innebär att
störningen av besökare blir än tydligare de år vattenståndet är högt.
Sett i ett vidare areellt perspektiv kan länsstyrelsen konstatera att det finns få större
områden i Östergötland där fågellivet kan få vara helt ostört under rast- och
häckningsperioden medan det för allmänhetens vidkommande finns stora ytor där
man har möjlighet att uppleva naturen på riktigt nära håll.
Länsstyrelsen bedömer att de besöksområden och fågeltorn som fortsättningsvis
kommer att vara tillgängliga för besökare under perioden 1 april – 30 juni är
tillräckliga för att besökare ska kunna uppleva det rika fågellivet i naturreservatet.
Under övriga delar av året är hela naturreservat tillgängligt för besökare.
Det är av naturvårdsskäl i form av fågelskydd som Länsstyrelsen nu beslutar om att
tillträdesförbudet från 1 april – 30 juni inom Svartåmynningens naturreservat även
ska omfatta vandringsleden ut till, och området kring, Stenholmen.
Länsstyrelsen har remitterat förslag till ändring av föreskrift till berörda markägare,
arrendatorer, ansvariga för fiskevårdsområdet, Linköpings kommun,
Naturskyddsföreningen i Linköping, Linköpings fågelklubb och Östergötlands
Ornitologiska Förening. En redogörelse för remissinstanserna synpunkter samt
Länsstyrelsens bemötanden finns i bilaga 2 till beslutet.
Skötselplan
Länsstyrelsen har år 2006 låtit upprätta en ny skötselplan för Svartåmynningens
naturreservat. Länsstyrelsen har därefter remitterat skötselplanen till berörda
markägare, arrendatorer, ansvariga för fiskevårdsområdet, Linköpings kommun,
Naturskyddsföreningen i Linköping, Linköpings fågelklubb och Östergötlands
Ornitologiska Förening. En redogörelse för remissinstanserna synpunkter samt
Länsstyrelsens bemötanden finns i bilaga 2 till beslutet. Samråd om innehållet i
skötselplanen har även skett med Länsstyrelsens reservatsförvaltning.
Beslutet gäller omedelbart vad avser föreskrift meddelad med stöd av 7 kap. 30 §
miljöbalken.
Hur man överklagar
Detta beslut kan vad gäller ändring av föreskrift överklagas hos regeringen, se bilaga
2 (formulär 115, Miljödepartementet). Sakägare anses ha fått del av beslutet den dag
kungörelse om beslutet var införd i ortstidning.
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I ärendet har utöver undertecknade naturvårdsdirektör Claes Svedlindh och
länsassessor Karin Fridell deltagit.
Björn Eriksson
Landshövding
Maria Taberman
Byrådirektör
Akten (naturdossier)
Bilagor
1. Karta över besöksområde mm inom Svartåmynningens naturreservat
2. Skötselplan för Svartåmynningens naturreservat.
3. Sammanfattande redogörelse för synpunkter från remissinstanserna samt
länsstyrelsens ställningstagande till synpunkterna.

