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Fagertärn is misschien wel het meest bezochte natuurreservaat van de provincie.
Het is alom bekend vanwege de rode waterlelie.
De waterlelie (Näckrosa) werd ontdekt door de botanicus Bernhard Agaton Kjellmark bij een bezoek aan Aspa in 1856. Hij
verspreidde zijn ontdekking in wetenschappelijke kringen. Het gerucht om de ongewone waterlelie verspreidde zich snel,
zodat er veel lelies geplunderd werd. Al in 1905 werd de speciale waterlelie beschermd door de provincie Örebro.
De roze en rode kleur is door mutaties ontstaan, dwz. door toevallige veranderingen in de genen. De bloemen zijn in
verschillende varianten te vinden vanaf lichtroze tot donkerrood. Ze komen ook voor in andere meren in Tiveden, soms door
verplanten in de 19e eeuw. Ook daar zijn de bloemen beschermd.
Na 1980 is het aantal waterlelies sterk verminderd in Fagertärn. Een duidelijke oorzaak daarvoor is nooit gevonden
De rode waterlelies in Fagertärn bloeien ongeveer vanaf 15 juli tot 15 augustus. Bij de parkeerplaats begint een 2,5 km.
lange wandeling rond het meer. Het linkse deel is begaanbaar voor rolstoelen en kinderwagens, het rechtse deel niet. De
waterlelies zijn in het achterste deel van het meer te vinden. Neem een verrekijker mee. In de volksmond is bloed de
oorzaak van de rode kleur:
Sage van de rode waterlelie
Deze sage vertelt over visser Fager, die niet genoeg vis ving om zijn gezin te kunnen onderhouden. De enigste uitweg om
te kunnen overleven is een overeenkomst te sluiten met de watergeest, Näck. Deze belooft een langdurige goede vangst in
ruil voor de afspraak met de knappe dochter van Fager te mogen trouwen als zij 18 jaar geworden is.
Dan komt de 18e verjaardag van de dochter. Ze kleedt zich mooi aan, verstopt een dolk onder haar jurk en roeit uit op het
Fagertärn. Als de watergeest opduikt om zijn bruid te nemen, roept het meisje uit: ’’ Mij zul je niet krijgen!’’. Ze stoot het
mes in haar borst. Haar bloed stroomt in het donkere meer en kleurt de witte waterlelies voor altijd rood.

Wegbeschrijving

Vanaf Tived de weg naar Askersund nemen. Na 10 km is er eens afslag naar Bosjön en Fagertärn, dan de borden
verder volgen, zo’n 10 km het bos in. Vanaf weg 49, ten zuiden van Askersund zijn ook borden geplaatst. Bij de
parkeerplaats bevindt zich in de zomer een bemande kiosk met touristinformatie.

Let op de geldende regels betreffende vegetatie, sporten en overnachten. Zie hieronder.

