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Expedition enligt utsändningslista

Bildande av Hackelboöns naturreservat i Tjärstad, Kinda kommun
Med stöd av 7 § naturvårdslagen förklarar länsstyrelsen det område som utmärkts på
bifogade karta som naturreservat.
Beskrivning av reservatet:
Benämning:

Hackelboöns naturreservat

Kommun:

Kinda

Socken:

Tjärstad

Fastigheter:

Hackel 2:13, 2:15 och 4:3 (4:3 endast vatten) samt samfällt område
till Hackel 2:5, 2:7, 2:15 och 4:3

Ägare:

Hackel 2:5
Hackel 2:7
Hackel 4:3
Hackel 2:13
Hackel 2:15

Lägesbeskrivning:
Järnlunden
samhälle

Reservatet omfattar nordvästra delen av Hackelboön i sjön
och är beläget vid riksväg 34, ca 3 km norr om Rimforsa

Gränser:

Området är markerat med grov heldragen linje på till beslutet hörande
karta

Areal:

34 ha, varav landareal 13 ha

Förvaltare:

Domänverket

Else Bönner
Harry Carlsson
Lars, Helen och Lars-Erik Wassberger
staten, vägförvaltningen i Östergötlands län
staten, naturvårdsverket

Grund för beslutet:
Hackelboön har en omväxlande natur med intressant fauna och flera för länet representativa
naturtyper och är tack vare sitt läge i Järnlunden av stort värd för friluftslivet.
Syftet med reservatet är att genom viss vegetationsvård söka bibehålla de karaktäristiska
naturtyperna ooh genom att anordna rast- och parkeringsplatser och strövstigar göra
reservatområdet mer tillgängligt för allmänheten.
Reservatföreskrifter:
För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyrelsen med stöd av 8-10 §§
naturvårdslagen samt 9 § naturvårdsförordningen att nedan angivna föreskrifter skall gälla
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A Föreskrifter jämlikt 8 § naturvårdslagen angående inskränkning i markägares och
annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom reservatet
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att
1. uppföra byggnad eller anläggning. Dock får efter länsstyrelsen tillstånd sådana uppföras
för betesdriftens behov och för det rörliga friluftslivets behov såsom parkeringsplats,
rastplats och sanitära anordningar,
2. spränga eller bedriva täkt i någon form,
3. schakta eller fylla annat än efter länsstyrelsens tillstånd för anläggande och underhåll av
strövstigar och par keringsplatser,
4. anordna upplag annat än i samband med områdets skötsel,
5.

utföra kalavverkning

6. så eller plantera skog,
7. gödsla skogsmarken,
8. använda bekämpningsmedel inom skogsmark annat än i samband med punktbekämpning
av lövvegetation efter länsstyrelsens tillstånd,
9. jaga
10. upplåta plats för camping eller husvagnsuppställning.
Föreskrifter jämlikt 9 § naturvårdslagen angående markägares och annan sakägares
skyldighet att tåla visst intrång
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas tåla de åtgärder som
framgår av till detta beslut fogad skötselplan.
C Föreskrifter jämlikt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom
reservatet
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att
1. gräva upp växter,
2. tälta eller ställa upp husvagn,
3. göra upp eld annat än på anvisad plats,
4. medföra ej kopplad hund och katt,
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5. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt.
D Bestämmelser enligt 9 § naturvårdsförordningen om vård

och förvaltning

a) Syftet med vården ooh förvaltningen: Reservatet skall vårdas så att naturmiljön
bibehålles attraktiv och så att allmänhetens möjligheter att vistas inom området underlättas.
b) Skötselplan: Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om vården av reservatet genom att
fastställa bifogade skötselplan.
c) Utmärkning: Reservatet skall utmärkas i enlighet med naturvårdsverkets anvisningar.
d) Naturvårdsförvaltare: Reservatet skall i naturvårdshänseende vårdas och förvaltas av
domänverket. Beslutet gäller från den dag det vunnit laga kraft.
Besvär till jordbruksdepartementet enligt bilaga (formulär 8)
I detta ärende har samråd skett med avdelningsdirektör Andres Kalle, biträdande
länsjägmästare Tore Tejle, fil dr Bertil Wahlin och jägmästare Per Zenk.
I den slutliga handläggningen av detta ärenae, i vilket länsstyrelsen i plenum fattat beslut,
har förutom föredraganden deltagit länsrådet Lars Rydberg, länsassessorn Bo Hultström,
biträdande länsarkitekten Gunnar Sjöstrand och biträdande över lantmätaren Ragne
Uhrberg. I styrelsens beslut deltog landshövdingen och ledamöterna Hilding Färm,
Anna Wohlin-Andersson, Per-Olof Strindberg, Göthe Anderson, Sven-Erik Sunnerud,
Thore Pettersson, Olle Anderberg, Erik Wärnberg, Lars Thermasnius, Weiler Karlsson,
Gunnar Gunnarsson, Stig Magnusson och Hans Holm samt suppleanten Hervor Eriksson.
Per Eckerberg
Landshövding
Sverker Kärregård
Byrådirektör
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Bilagor
karta
Utsändningslista
Statens Vägverk, vägförvaltningen i Östergötlands län
Domänverket, Box 397, 581 04 LINKÖPING
Else Bönner, Hackel, 590 41 RIMFORSA
Lars Wassberger, Hackel, 590 41 RIMFORSA
Harry Carlsson, Lillängen, 590 41 RIMFORSA
Kopia till
akten (naturreservatdossier)
statens naturvårdsverk
statens planverk
Kinda kommun
lantbruksnämnden
FBM i Linköpings lantmäteridistrikt
Svenska Naturskyddsföreningen, länsförbundet, o/o Bertil Wahlin, Jonstorp, Gårdeby,
610 21 NORSHOLM
juridiska enheten
lantmäterienheten
planenheten
plankansliet
register
Införes i länets författningssamling
Införes i Östgöta Correspondenten och Folkbladet Östgöten

