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Thorgny Nilsson
Heljestad
610 24 VIKBOLANDET

Utökning och nya reservatsföreskrifter samt ny skötselplan för
naturreservatet Majeldsberget, Norrköpings kommun
Ett förslag till utökning av och nya reservatsföreskrifter samt ny skötselplan för
naturreservatet Majeldsberget har upprättats av Länsstyrelsen i samråd med
Skogsvårdsstyrelsen.
Förslaget har remitterats till Statens naturvårdsverk, Norrköpings kommun,
Thorgny Nilsson och Naturskyddsföreningen i Norrköping. Remissinstanserna
tillstyrker förslaget. Länsstyrelsen har gjort smärre justeringar i plandelen efter
remissbehandlingen.

Beslut
Med stöd av 7 § naturvårdslagen förordnar Länsstyrelsen det område som
avgränsats på bifogad karta som naturreservat.
Med stöd av 8, 9 och 10 § naturvårdslagen meddelar Länsstyrelsen härmed
nedanstående föreskrifter för ägare, nyttjanderättshavare och allmänheten,
vilka innebär att dessa får tåla intrång inom reservatsområdet.
Med stöd av 9 § naturvårdsförordningen meddelar Länsstyrelsen föreskrifter
om naturvårdsförvaltningen genom att fastställa bilagda skötselplan för
Majeldsbergets naturreservat och utser naturvårdsförvaltare för reservatet.
Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn bör göras senast om
10 år för att bedöma behovet av revidering.
Bakgrund och motivering
Majeldsberget fridlystes 31 december 1957 som naturminnesmärke enligt
naturskyddslagen. Då den nya naturvårdslagen (1964:822) trädde i kraft i
januari 1965 överfördes naturminnesmärken större än 1 ha till naturreservat.
I samband med att en skötselplan tagits fram är det motiverat att precisera
syftet med reservatet och att meddela reservatsföreskrifter enligt
naturvårdslagen.
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Uppgifter om naturreservatet
Benämning:

Majeldsbergets naturreservat

Objektnummer: 0502003
Kommun:

Norrköpings kommun

Socken:

Kuddby

Kartblad:

Ekonomiskt kartblad 086 77 (8G 7h)
Topografiskt kartblad 086 04 (8G Norrköping NO)

Fastighet:

Västra Häljestad 6:1

Gräns:

Innerkanten av den kraftiga punktstreckade linjen som är
markerad på bilagd karta

Areal:

5,2 ha

Ägare:

Thorgny Nilsson, Heljestad
610 24 Vikbolandet

Läge:

3 km Ö Tåby kyrka

Naturvårdsförvaltare:

Länsstyrelsen i Östergötland

Beskrivning:
Majeldsberget består av en urbergsknalle med en långsträckt läsidesmorän
avsatt i lä av berget. Vegetationen är en förhållandevis artrik mosaik av gamla
ekar, hassellundar, öppen betesmark och med en stäppartad torrängsflora på
bergets krön. De gamla ekarna och den stora mängden död ved är viktiga för
djurlivet. Förutsättningarna för vedlevande insekter är goda och för djurlivet är
tillgången på föda och boträd viktig. På berget finns även lagskyddade rester
av en fornborg.

Grund för beslutet:
Majeldsberget är en välutvecklad sk vikbolandsknalle bevuxen med gamla
ekar och med en hävdgynnad flora. Området har såväl geologiska som
floristiska och faunistiska värden.
Syftet med reservatet är att bevara områdets karaktär och att bevara och
utveckla den hävdberoende floran och faunan genom ändamålsenlig skötsel.
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Reservatsföreskrifter
A Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen om 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
1. att bedriva täkt, gräva, schakta, spränga, borra, utfylla, plöja eller utföra
annan mekanisk markbearbetning
2. att uppföra byggnad eller annan anläggning
3. att anlägga väg eller uppställningsplats för fordon
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
7. att gräva upp eller plocka växter
8. att tillföra växtnäringsämnen eller jordförbättringsmedel
9. att använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel
10. att tillföra kalk eller andra mineralämnen
11. att avverka annat än i enlighet med upprättad skötselplan
12. att framföra fordon med annat ändamål än för reservatets skötsel eller
efter dispens från Länsstyrelsen
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B

Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen angående 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 och upplysning om reservatet
2. anordnande av stängselgenomgångar
3. röjning och avverkning i enlighet med fastställd skötselplan
4. skötsel av betesmarker innefattande betesdrift, röjning, uppsättande och
underhåll av stängsel i enlighet med fastställd skötselplan

C

Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta
inom reservatet.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet
1. att köra eller parkera motordrivet fordon inom reservatet
2. att tälta eller ställa upp husvagn
3. att medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
4. att gräva upp eller plocka växter
5. att på störande sätt utnyttja radio, bandspelare eller dylikt

Efter särskild ansökan kan undantag från vad som sagts under A och C
meddelas av Länsstyrelsen t ex i samband med vetenskapliga undersökningar
i reservatet.

D Bestämmelser enligt 9 § naturvårdsförordningen om vård och förvaltning
-----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Reservatet skall utmärkas enligt svensk standard (SIS 031522) och enligt
naturvårdsverkets anvisningar
2. Länsstyrelsen är naturvårdsförvaltare
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I den slutgiltiga handläggningen av detta ärende har förutom underteknade
deltagit länsassessorn Jan Kaller, biträdande länsarkitekten Lars Fransson,
biträdande länsantikvarie Carin Claréus och avdelningsdirektören Sverker
Kärrsgård.

Hur man överklagar, se bilaga (formulär 114, miljö- och
naturresursdepartementet).

Rolf Wirtén
Landshövding

Lars Gezelius
Byrådirektör

Bilaga
beslutskarta
skötselplan
formulär 114

akten (naturreservatsdossier)
Kopia till
Statens naturvårdsverk
Naturskyddsföreningen i Norrköping, c/o Ingegerd Elfström, Knallvägen 10,
616 00 ÅBY
Norrköpings kommun
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