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Vårt diarienummer

8/03 265

Handläggare, titel, telefon

Eva Siljeholm, kommunekolog
011- 15 19 65, 073-020 19 65

Naturreservat Norrköpings ekbackar

Norrköpings kommun förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken det
område som avgränsats enligt bifogad karta, bilaga 1, som naturreservat med
föreskrifter och skötselplan enligt nedan.
Naturreservatets namn ska vara Norrköpings ekbackar.
Syftet med naturreservat Norrköpings ekbackar är att vårda och bevara ett
område med stor betydelse för den biologiska mångfalden samt för
friluftslivet.
Syftet är även att utpekade miljöer och arter enligt Natura 2000 skall uppnå
och bibehålla ett gynnsamt tillstånd.
Syftet ska nås genom att mängden gamla träd bibehålls eller ökar, att
området sköts genom slåtter eller bete samt att området hålls tillgängligt för
besökare.
Föreskrifter
Med stöd av 7 kapitlet 5 § miljöbalken, om inskränkningar i rätten att
använda markområden inom reservatet, är det utöver vad som annars gäller
inte tillåtet att:
•
•
•
•
•
•
•
•

Postadress
Norrköpings kommun
Tekniska nämnden
601 81 Norrköping

anlägga luftledning eller markledning
anlägga väg
skada fast naturföremål, ytbildning eller markytan annat än i enlighet
med skötselplan
tillföra växtnäringsämnen eller jordförbättringsmedel
utföra avverkning, röjning och gallring annat än i enlighet med
fastställd skötselplan.
ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle
jaga
uppföra byggnad eller anläggning

Besöksadress
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21

Telefon
011-15 16 81

Telefax
011-16 21 19

E-post
tekniska.namnden@norrkoping.se
Internet
www.norrkoping.se

NORRKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden

För att tillgodose syftet med reservatet förpliktas med stöd av 7 kap. 6 §
miljöbalken ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheterna att tåla att
följande åtgärder vidtas inom reservatet:
1

utmärkning av reservatet och uppsättning av skyltar med information
om reservatet

2

skötsel och dokumentation i enlighet med fastställd skötselplan,
såsom röjning och hävd genom slåtter och bete, samt plantering av
lövträd på åkermark

3

iordningställande av anordningar för friluftslivet som anges i fastställd
skötselplan såsom parkeringsplatser och skyltar.

Med stöd av 7 kapitlet 30 § miljöbalken, om rätten att färdas och vistas
inom reservatet, är det utöver vad som annars gäller inte tillåtet att:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

medföra okopplad hund mellan 1 mars och 31 augusti
cykla eller rida
göra upp eld
tälta eller ställa upp husvagn
plocka eller gräva upp växter eller svampar eller delar av dessa med
undantag för bär och matsvamp
bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och
buskar
störa djurlivet genom att t ex klättra i boträd eller samla ryggradslösa
djur
utföra sådan vetenskaplig undersökning eller enstaka studie som kan
leda till skada eller annan negativ påverkan på växt- eller djurlivet utan
tillstånd av Norrköpings kommun i samråd med Länsstyrelsen
Östergötland
utnyttja reservatet i kommersiellt syfte utan tillstånd av
Norrköpings kommun.

Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för de åtgärder som krävs
för reservatets vård och skötsel, inklusive uppföljning och dokumentation.
Skötselplan
Med stöd av 3 § förordningen om områdesskydd (SFS1998:1252) enligt
miljöbalken fastställer Norrköpings kommun de mål och riktlinjer som
framgår av den till beslutet hörande skötselplanen, bilaga 3.
Naturvårdsförvaltare för naturreservatet skall vara tekniska nämnden,
Norrköpings kommun.
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NORRKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden

Skäl för beslutet
Skälen för bildandet av naturreservat Norrköpings ekbackar är bevarandet
av ett värdefullt eklandskap med en stor mängd flerhundraåriga ekar som
hyser en mångfald arter däribland många rödlistade. Ett annat skäl för
bevarandet av området är dess stora betydelse för friluftslivet.
Området ingår i det europeiska nätverket för skyddad natur, Natura 2000.
Miljömålen
Beslutet är en del av uppfyllandet av miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap”,
delmål skötsel av ängs- och betesmarker.
Dokumentation
De mycket höga naturvärdena inom naturreservat Norrköpings ekbackar
dokumenterades vid en inventering av naturvärden knutna till ek som
utfördes av Norrköpings kommun år 1993. Vid en inventering 1994 av
vedlevande insekter inom området bekräftades områdets höga naturvärde.
Reservatsbildning
Avgränsning av delområde 1, Ingelstad ekbacke, har justerats efter kontakt
med ägaren av intilliggande fastighet Järnet 9 och 10, Nova Handels AB.
Avgränsning av reservatet har gjorts med hänsyn taget till ev. expansion av
industrifastighet Järnet 9. Avgränsning av delområde 2, Wilhelmsbergs
ekbackar har skett med beaktande av eventuell framtida exploatering av
området närmast E4. Samråd har skett med jordbruksarrendatorn.
Framtagande av beslut och skötselplan har skett i samråd med Thomas
Johansson, Länsstyrelsen Östergötland samt Stadsantikvarie Ann-Charlotte
Hertz, Stadsmuseet Norrköping.
Miljö- och stadsplaneringsnämnden beslutade föreslå området som
naturreservat 2002-06-18.
Tekniska nämnden tog fram förslag till beslut och skötselplan 2003-06-12.
Kommunfullmäktige fattade beslut om naturreservat Norrköpings ekbackar
2004-03-01, diarienummer KS 518/2003 265.
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NORRKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden

Lämplig användning av markområde
Kommunen har, i enlighet med 3 kapitlet Miljöbalken, prövat och funnit att
bildandet av naturreservat Norrköpings ekbackar är förenligt med en, från
allmän synpunkt, lämplig användning av markområdet och att åtgärden
överensstämmer med gällande kommunal översiktsplan.
Allemansrätten
Vad gäller konsekvenser för allemansrätten av reservatsbildningen gör
kommunen den bedömningen att allmänhetens tillträde till området
underlättas genom naturreservatsbildningen. De smärre inskränkningar som
införs (förbud mot tältning och eldning) är motiverade och får tålas.
Remisshantering
Norrköpings kommun remitterade förslaget till beslut inklusive skötselplan
till Länsstyrelsen Östergötland, Skogsvårdsstyrelsen, Naturvårdsverket,
Riksantikvarieämbetet, Naturskyddsföreningen och SGU.
Yttrandet har inkommit från Länsstyrelsen Östergötland, Naturvårdsverket
och SGU. En redogörelse för remissvaren och kommunens
ställningstagande lämnas i bilaga 2.
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NORRKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden

Bilagor
1. Beslutskarta
2. Redogörelse för inkomna remissvar samt kommunens ställningstagande
3. Skötselplan
Kopia skickas till
Länets författningssamling
Länsstyrelsen, 581 86 Linköping
Naturskyddsförening Östergötland
Naturskyddsföreningen Norrköping
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
Norrköpings kommun, Lantmäterimyndigheten, 601 81 Norrköping
Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm
SGU, Drottninggatan 33, 111 51 Stockholm
Skogsvårdsstyrelsen, Östra Götaland, Box 288, 593 24 Västervik
Tidningskungörelse, Norrköpings tidningar och Folkbladet.
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Bilaga 1
Naturreservat Norrköpings ekbackar
Norrköpings kommun, Östergötlands län

Areal: 22,5 ha
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Karta tillhörande Norrköpings kommuns beslut för Naturreservat Norrköpings ekbackar beslutat 2004-03-01,
diarienummer KS 518/2003 265
Skala 1:12 500
1 cm = 125 m

NORRKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden

Bilaga 2
Redogörelse för inkomna remissvar och Norrköpings kommuns
kommentarer
Länsstyrelsen Östergötland ser mycket positivt på att Norrköpings kommun
bildar naturreservat av de för naturvården värdefulla ekbackarna.
Länsstyrelsen önskar en komplettering vad gäller skrivningen om Natura
2000.
Tekniska nämnden tillgodoser önskemålet.

Länsstyrelsen påpekar att ekbacken väster om Blygatan ingår i Natura
2000-området och anser att den bör ingå i naturreservat Norrköpings
ekbackar.
Tekniska nämnden har kontaktat företrädare till ägaren av marken, Coop
forum. Coop forum är idag inte beredd att låta området ingå i det föreslagna
naturreservatet. Tekniska nämnden har valt att ej invänta Coops eventuella
beslut. Om det blir aktuellt för Coop i framtiden att införliva området i
naturreservatet ställer sig dock tekniska nämnden positiv till det.

Länsstyrelsen påpekar att en koppling till de för länet fastställda miljömålen
kan göras. Detta för att det ska framgå att beslutet är en del av uppfyllandet
av miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap, delmål skötsel av ängs- och
betesmark”.
Tekniska nämnden införlivar det i beslutet.

Länsstyrelsen föreslår att avsnitt 4.2 Uppföljning bör utvecklas ytterligare
bl a därför att det blivande reservatet delvis är ett Natura 2000-område.
Tekniska nämnden har till största infogat länsstyrelsens förslag. Tekniska
nämnden vill ej i nuläget låsa sig vid exakt vilka artgrupper som ska
användas i uppföljningen och har därför utelämnat den delen i länsstyrelsens
förslag.
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NORRKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden

Länsstyrelsen påpekar att rubriken finansiering saknas i skötselplanen.
Tekniska nämnden inför rubriken Finansiering i skötselplanen under vilken
det framgår att Norrköpings kommun svarar för kostnader i samband med
områdets skötsel samt att statliga bidrag kan sökas.

SGU ger i sitt remissvar en grundlig och mycket intressant beskrivning av
geologin i naturreservatet.
Tekniska nämnden tar tacksamt emot den som helhet och införlivar den i
skötselplanen.

Naturvårdsverket välkomnar den kommunala satsningen på naturvård och
friluftsliv men lämnar i övrigt inget yttrande. Naturvårdsverket besvarar i
dagsläget endast remisser i enstaka mer komplicerade fall.

Tekniska nämnden tackar remissinstanserna för deras värdefulla synpunkter.
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