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Till ny ordförande i Tåkerns regleringsföretag rades livligt länsstyrelsens och naturvårdsver-

valdes vid tisdagens årsmöte på Vadstena klos- kets besök hos enskilda markägare , där man (ör-
ters gästhem lantbrukare Inge Juberg, Svans - sökt göra upp om ett blivande naturreservat.
hals, efter greve A F Cronstedt, Kyleberg, som Kritik riktades av flera markägare över det
varit ordförande sedan 1962 . Vid mötet diskute- handlande som skett av berörda myndigheter.

Den fysiska riksplaneringen i na hyste även farhågor för Mjöl-
kom man in på, och de tre kom- by, som ännu inte yttrat sig i re-
munerna Motala, Mjölby och servatfrågan. Man antog att de
ödeshög och deras agerande vad ihar ännu mindre förståelse för
gäller Tåkern som naturreservat Tåkern än i Motala. Däremot an-
togs, upp till behandling. Motala ser man att ödeshögs kommun
kommunfullmäktige har använt' handlagt frågan på rätt sätt . Där

sig av länsstyrelsens utalande iIintar man nämligen en avvak-
frågan och alltså inte haft egna tande ställning i frågan.

åsikter om Tåkern . Strandägar-I Det är angeläget att stödja

ödeshög mera sade lantmästare
Christer Eke-Göransson, Åby-
lund. Det beslutades vid samman
trädet att styrelsen ska skriva
till kommunstyrelserna i Motala,
Mjölby och ödeshög, och gemen-
samt göra ett förslag om Tåkern
framtid .
Från flera markägare sades
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Avgående ordförande greve A F Cronstedt, Kyleberg och den nye lantbrukare Inge Juberg, Svans-

hals vid Tåkerns regleringsföretags drsmöte på gästhemmet.
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Föreningens
t informationen om vad som
inder med Tåkern är mycket
idermålig . Greve Cronstedt me-
ide dock att inget händer just
i utan man får avvakta . Fru

argareta Fredriksson var, lik-
~m många av de närvarande,
alt emot förslaget om Tåkern
m naturreservat. Hon menade
t det säkert blir besvärligt om
ga markägare ställer upp På
rslaget om naturreservat. Vid

t tidigare möte var hela 96
~oci~nt av markägarna emot
rslaget. Greve Cronstedt höll
ed ' om att det inte kommer att
ngera om alla går emot för-
iget. Men i det långa loppet
ter markägarna dit med bl a
rsämrade villkor som följd .
intbrukare Anders' Wall före-
og att ett stormöte med alla
randägarna runt Tåkern skulle
tordnas, där man antingen skul-
förkasta eller anta förslaget .

Vattenståndet
Även vattenståndet i sjön vål-
Ie _ diskussioner. Sörbygdens
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stad. Regleringsföretagets be-
hållning är 20 500 kr och styrel-
sens förslag om samma utdebi-
tering som föregående år, dvs
10 000 kr, beslutades .
Av verksamhetsberättelsen

framgår att nederbörden under
april månad 1973 var ganska rik
lig, varför vattenståndet var nor-
malt när den varma och torra
sommaren började. Av naturliga
skäl kan vattenståndet att bli läg
re än normalt, dock inte besvä-
rande lågt. Först långt in på 1974
har nivån 94,10 meter uppnåtts .
För tillfället är alla dammluc-
korna öppna.

Förhandlingar
Förhandlingar har förts under

sommaren, hösten och vintern
mellan markägarna och länssty-
relsens representanter angående
ersättningsfrågor, gränsdragning
ar och dyl för det tilltänkta re-
servatet. Beträffande de mark-
ägare, som enligt planerna skall
ha fågeltorn m m på sina marker
har trots ett flertal överlägg-

ittendomstol har fastslagit det ningar inga överenskommelser
gstå'vattenståndet till omkring kunnat träffas. Samma sak gäl-
:,1O meter.. En prövning av vat-
ndomstolens . beslut ' föreligger
ack. Vattenståndet :uppåt varie-
r' emellertid, . och från natur-
.rdsverket ska man under en
rnårsperiod, . -med _ 'start förra
rnmären, .: pröva niijlgheterna
n vilket vattenstånd : . : som är
npiigt i Tåkern I edåg är vat-

ler dem, som erhållit nyodlings-
förbud .

1 . 000 signalkräftar har satts
ut i Mjölnaån, och avsikten är
att lika många ska sättas ut i år .
Besiktningen av Mjölnaån skall
vidare ske snarast och vattenfö-
ringsmätningar bör göras , denna
säsong . -

nståndet 94,15 meter . Hr Eke-. En utökning av tre till fem le-
iransson sade att `en viss in- damöter i styrelsen beslutades
rmation .bör ges när damm- förra året av strandägarna . Sty-
vkorna öppnas, eftersom det relsen . består nu av Inge Juberg,
ir översvämning på flera stäl- ordförande samt Måns ' Renstad,
i av Mjölnaån, vilket ståller Margareta Fredriksson, Åke Ja-
[ problem för markägarna vid cobsson och Anders Wall . Supp-
i. Vidare sker en igenväxtning leanter blev Sven Mjärdner, Bo
vassen i Tåkern, vilket sna- Engholm, Sven Nyström, Håkan

st bör göras något åt sade någ- Tunemar och Sten Blomberg. Re-
markägare. Även i Mjölnaån visorer blev Lars Larsson och

.r en viss igenväxtning skett . Lars Juberg med suppleanterna
Vid mötet föreslogs ätt en val- Sture Tunemar och Gösta An-
redning på tre personer till- dersson. Tisdagens förhandlingar
tts till nästa år . Det blev Bo ~ leddes av greve Cronstedt med
igholm, Hov, sammankallande, måns Renstad som sekreterare .
mt Sven Mjärdner, Svanshals Ett 20-tal strandägare hade möt'
h Sven-Erik Eriksson, Herre- I upp till årsmötet på gästhemmet .
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