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Enl. sändlista

Bildande av Norsholms naturreservat i Norrköpings kommun
samt fastställande av skötselplan för naturreservatet
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 § naturvårdslagen det område som avgränsats på
bifogad karta som naturreservat. Naturreservatets namn skall vara Norsholms naturreservat.
Ändamålet med naturreservatet
Ändamålet med Norsholms naturreservat är att bevara de gamla träden, hagmarkerna,
lövskogarna och strandängarna med dess flora, fauna. Området skall behålla sin karaktär som
sötvattenstrandäng med glest ekbevuxna kullar och ädellövskogar. Naturreservatet skall
under stort hänsynstagande till flora och fauna vara tillgängligt för det rörliga friluftslivet och
för vetenskaplig forskning. Området har av den svenska regeringen föreslagits som ett
område av gemenskapsintresse enligt EU:s art- och habitatdirektiv (Natura 2000 – område).
Norsholm ingår även i ett nationellt projekt som med stöd av medel från EU:s LIFE-fond har
till syfte att bevara läderbaggens (Osmoderma eremita) habitat i Sverige.
Föreskrifter för naturreservatet
För att trygga ändamålet med naturreservatet förordnar Länsstyrelsen med stöd av
8-10 § naturvårdslagen och 9 § naturvårdsförordningen att nedan angivna föreskrifter skall
gälla för området.
A Inskränkningar i markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastigheten
inom reservatet
----------------------------------------------------------------------------------------------Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att
1.

att uppföra byggnad eller annan anläggning

2.

att anlägga väg eller uppställningsplats för fordon

3.

att bedriva täkt, gräva, schakta, spränga, borra, dika, dämma, utfylla, plöja eller utföra
annan mekanisk markbearbetning

4.

att anordna upplag

5.

att anordna motor- eller skyttebana för övning eller tävling

6.

att ändra floran eller faunans sammansättning genom införande av för området nya arter
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7.

att gräva upp växter

8.

att tillföra växtnäringsämnen eller jordförbättringsmedel

9.

att använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel
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10. att tillföra kalk eller andra mineralämnen till mark eller vatten
11. att avverka, gallra, röja, så, plantera, markbereda eller utföra annan skogsbruksåtgärd
med annat syfte än att höja de biologiska/ekologiska värdena. För samtliga
naturvårdsåtgärder gäller att de får ske endast i enlighet med fastställd skötselplan.
12. att ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle
13. att framföra fordon med undantag av uttransport av skjuten älg med mindre fordon.
Körning ska ske där det blir så liten skada som möjligt på markytan.
14. att uppföra mast, vindkraftverk, eller att uppföra luft- eller markledning
15. att upplåta mark för orientering eller annan idrottstävling
16. att jaga med undantag av älg, rådjur, vildsvin, hare och räv
B Sakägares skyldighet att tåla intrång
----------------------------------------------------------------------------------------------Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas att tåla att följande
åtgärder vidtas inom reservatet
1.

utmärkning av reservatet

2.

skötsel i enlighet med fastställd skötselplan

3.

iordningställande av anordningar för friluftslivet som anges i fastställd
skötselplan

C Vad allmänheten har att iaktta inom reservatet
----------------------------------------------------------------------------------------------Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att
1. att köra eller parkera motordrivet fordon på annat än angiven plats
2. att tälta eller ställa upp husvagn
3. att medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
4. att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
5. att plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
6. att på ett störande sätt utnyttja radio, bandspelare, musikinstrument eller dylikt
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7. att störa djurlivet genom att t ex klättra i boträd eller samla ryggradslösa djur, med
undantag av insamling av ryggradslösa djur som sker efter överenskommelse med
Länsstyrelsen och där Länsstyrelsen får en rapport om vilka arter som hittats
8. att förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, spränga, gräva,
rista, hacka eller måla
9.

att göra upp eld

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd
10.utföra sådan vetenskaplig undersökning som kan leda till skada eller annan
negativ påverkan på växt- eller djurlivet
11.bedriva försäljning eller annan verksamhet i kommersiellt syfte
D Bestämmelser om vård och förvaltning
----------------------------------------------------------------------------------------------1. Länsstyrelsen fastställer bifogad skötselplan för Norsholms naturreservat. Fastställandet
gäller dock inte den ekonomiska utredningen i skötselplanens bilaga 4.
2. Reservatet skall utmärkas enligt svensk standard (SIS 031522) och enligt
Naturvårdsverkets anvisningar.
3. Naturvårdsförvaltare skall vara Länsstyrelsen Östergötland.
Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning dock kan en omprövning ske om särskilt behov
uppstår. Naturvårdsförvaltaren skall även göra en översyn av skötselplanen vart tionde år.
Grund för beslutet
De gamla träden och strandängarna i Norsholm är synnerligen värdefulla med en
mångfald av arter knutna till dessa habitat. Området har mycket höga naturvärden särskilt
med avseende på insekter, lavar och vedsvampar. Även strandängarnas kärlväxtflora och
fågelfauna representerar ett högt naturvärde.
Området bör särskilt skyddas på grund av dess mycket höga biologiska värden.
För att de mycket höga naturvärdena i naturreservatet ska bevaras i framtiden är det av stor
vikt att träden får utvecklas på ett sådant sätt att tidigare naturliga störningsregimer i
landskapet såsom vatten och eld får möjlighet att verka i området.
Länsstyrelsen har, i enlighet med 2 och 3 kap i NRL, prövat och funnit att bildandet av
Norsholms naturreservat är förenligt med en, från allmän synpunkt, lämplig användning av
markområdet och att åtgärden går att förena med gällande kommunal översiktsplan.
Ärendets handläggning
De mycket höga naturvärdena inom Norsholms naturreservat dokumenterades i samband med
Länsstyrelsens inventering av ängs- och hagmarker på fastigheten år 1989 och i samband
med en entomologisk inventering 1995. Länsstyrelsen gjorde bedömningen att de mycket
höga naturvärdena i området kan bevaras endast om området undantas från skogsbruk och
avsätts som naturreservat.
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Länsstyrelsen började sedan diskutera planerna på naturreservat med markägaren. På uppdrag
av Länsstyrelsen upprättade Svensk Fastighetsvärdering AB en ekonomisk värdering av det
intrång på fastigheten som förslaget till föreskrifter för naturreservatet innebar. Vid
diskussionerna om bildande av naturreservat med nuvarande markägare utvidgades det
planerade naturreservatet genom tillägg av områden. En ekonomisk värdering upprättades för
utvidgningen av området och totalarealen av naturreservatet är efter utvidgningen 70,6 ha.
Efter förhandling med markägaren och utbetalning av ekonomisk ersättning från
Naturvårdsverket remitterade Länsstyrelsen förslag till beslut och skötselplan för Norsholms
naturreservat.
Remissyttranden
Remissyttranden har inkommit skriftligen från Naturvårdsverket och Norrköpings kommun
samt muntligen från Skogsvårdsstyrelsen i Östra Götaland. Naturvårdsverket påpekade att
habitaten enligt EU:s habitatdirektiv bör nämnas under ändamålet och framgå av
beskrivningen. I skötselplanen bör framgå att informationsåtgärder angående reservatet måste
innehålla information om Life-fonden och att Life-logon måste presenteras i dessa
trycksaker. Vidare framförde Naturvårdsverket synpunkter på detaljer i skötseln av område 3.
Norrköpings kommun påpekade att skötselområde 1 och 2 har förväxlats i plandelen och att
buskar som slån och nypon inte alltid bör tas bort i de glesa ekhagarna då de möjliggör för
morgondagens jätteträd att etablera sig samt att det inom hela skötselområde 3 bör
eftersträvas beteshävd.
Skogsvårdsstyrelsen påpekade vikten av uppföljningsbara mål i betesmarker i form av
exempel på växt- och djurarter som ska öka eller förhoppningsvis etablera sig och mål som
att grässvålen ska vara väl avbetad vid betessäsongens slut. Målet för skötselområde 1 bör
vara betad hage med glest trädskikt av gamla grova ekar. För skötselområde 3 bör tilläggas
att det ska vara gamla ädellövträd.
Samtliga synpunkter från remissinstanserna har beaktats och i möjligaste mån också
inarbetats i beslut och skötselplan.
Beslutet gäller från den dag det vunnit laga kraft.
Hur man överklagar, se bilaga (formulär 115, miljödepartementet).
I den slutliga handläggningen av detta ärende, i vilket Länsstyrelsen i plenum fattat beslut,
har förutom föredraganden deltagit länsrådet Magnus Holgersson, avdelningsdirektörerna
Sverker Kärrsgård och Jan Persson, bitr. länsantikvarien Carin Clareus samt
lantbruksdirektören Klas Kristensson. I styrelsens beslut deltog landshövdingen och
ledamöterna Bo Pettersson, Lars Wallin, Gertrud Hermelin, Cecilia Ambjörn, Carl G
Nilsson, Sven Eric Nilsson, Majlis Johansson och Elisabeth Gustavsson samt suppleanterna
Britt Olauson, Ulf Lindh, Stefan Hagfeldt, Ann-Sofie Bergeling, Margareta Borggren och
Sven Brus.
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Björn Eriksson
Landshövding
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Delt.
MH
Kjell Antonsson
Byrådirektör

SvK
CC

Bilagor

KK

Skötselplan

JP

1.
2.
3.
4.

Karta över Norsholms naturreservat
Karta över skötselområden
Fornlämningskarta
Beskrivning över riksintresset för kulturmiljövården

Kopia till
Naturvårdsverket, att. Rickard Arvidsson, 106 48 Stockholm
Skogsvårdsstyrelsen i Östra Götaland, Box 288, 593 24 Västervik
Norrköpings kommun, att. Eva Siljeholm, 601 81 Norrköping
Lantmäterimyndigheten i Norrköping, 601 81 Norrköping
Naturskyddsföreningen i Norrköping, c/o Lotta Lanne, Örtugsg. 16, 603 79
Norrköping
reservatsförvaltningen
verksledningens kansli
kulturmiljöenheten
lantbruksenheten
samhällsbyggnadsenheten
registret
tidningskungörelse
länets författningssamling

