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Beslut om nya reservatsföreskrifter och fastställelse
av skötselplan för Marielunds naturreservat, Norrköpings
kommun
BESLUT
Med stöd av 8, 9 och 10 SS naturvårdslagen meddelar
länsstyrelsen härmed föreskrifter för ägare, nyttjanderättshavare och för allmänheten samt förpliktelse fö'ägaren
att tåla visst intrång, enligt bilaga 1.
Med stöd av 9 § naturvårdsförordningen meddelar länsstyrelsen härmed att upprättad skötselplan för Marielunds
naturreservat fastställs. Planen gäller utan tidsbegränsning, dock kan omprövning ske om särskilda behov
uppstår. Sådant behov skall anmälas av naturvårdsförvaltaren.
Naturvårdsförvaltaren skall också göra en översyn för att
bedöma behovet av revidering vart tionde år. Därefter anmäls
ärendet till länsstyrelsen.
BAKGRUND OCH MOTIVERING
Reservatsföreskrifter
Marielund fridlystes 1945-10-31. Då den nya naturvårdslagen
(1964:822)
trädde
i
kraft
1
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.
Syf te
Syftet med reservatet är att skydda ett mindre område med
gammal skog och lämna det för fri utveckling.'
Skötselplan
Förslaget till skötselplan har remitterats till markägare,
Norrköpings kommun, statens naturvårdsverk och
naturskyddsföreningen i Norrköping. Remissinstanserna har i
allt väsentligt inget att erinra mot planen. Några punkter har
dock förts fram.
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En inventering av vedsvampar i naturreservatet kommer att ske
under 1991-1992. En moss- och lavinventering är också under
planering.

Hur man överklagar, se bilaga (formulär 115, miljödepartementet).
I den slutliga handläggningen av detta ärende har förutom
undertecknade deltagit länsassessorn Jan Kaller.

Sverker Kärrsgård
Avdelningsdirektör
Anna-Karin Willner
Förste byråsekreterare

Bilagor
Reservatsföreskrifter
Skötselplan
Hur man överklagar (formulär 115)
_akten (naturreservatsdossier)

Kopia till
Statens naturvårdsverk (2-ex)

Norrköpings kommun
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Nya reservatsföreskrifter för naturreservatet
Marielund, Norrköpinqs kommun _________________
Marielund fridlystes 1945-10-31. Då den nya naturvårdslagen
(1964:822) trädde i kraft 1 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 reservats föreskrifter enligt naturvårdslagen.
Uppgifter om naturreservatet
-----------------------------------------------------

Benämning:

Marielund

Kommun:

Norrköping

Socken:

Krokek

Fastighet:
Areal:

Kolmården
1,5 ha

Ägare:

Östkinds häradsallmänning

Läge:

3 km Ö Timmergata

Naturvårds
förvaltare:

Skogsvårdsstyrelsen i
Östergötlands län

1:1

(del av)

Beskrivning:
Marielund hyser en gammal barrblandskog
(ca 200 år) med mycket små spår av kulturpåverkan. Marken
är flack till svagt kuperad. Jordarten består av sand. Det
finns rikligt med lågor och en hel del torrakor och
högstubbar. Bottenskiktet domineras av olika mossor. Lummer
är mycket vanlig. På de döda träden finns det gott om lavar
och tickor.
Grund för beslutet: Marielund naturskog är, trots den
ringa arealen, genom sin orördhet och ålder mycket värdefull. Genom att skydda gammal skog och låta den utvecklas
fritt skapas livsrum för växt- och djurarter som missgynnas i
kulturskogen. Gammal skog med liten kulturpåverkan är en
hotad naturtyp, särskilt i södra och mellersta Sverige.
Reservatföreskrifter
För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyrelsen med stöd av 8-10 §S naturvårdslagen samt 9 §
naturvårdsförordningen att nedan angivna föreskrifter
skall gälla beträffande området.
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A Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen angående inskränkning i markägares och annan sakägares rätt att förfoqa
över fastiqhet inom reservatet
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att
1 uppföra helt ny byggnad eller anläggning,
2 bedriva täkt, gräva, schakta, spränga, borra, dika,
dränera, dämma, utfylla, plöja eller utföra annan mekanisk
markberedning,
3 anlägga väg eller uppställningsplats för fordon,
4 anordna upplag,
5 bedriva skogsbruk eller utföra andra ingrepp i vegetationen med undantag för i skötselplanen ?iigivna åtgärder,
6 utnyttja området för bete,
7 ändra florans eller faunans sammansättning genom att
införa för området nya arter,
8 tillföra växtnäringsämnen,
använda bekämpningsmedel,
10 upplåta mark för camping och husvagnsuppställning,
11 dra fram ledning,
12 göra upp eld,
13 framföra motordrivet fordon.

B Föreskrifter enligt 9 §.naturvårdslagen angående förvaltande myndighets rätt att vidta åtgärder för att
tillqodose ändamålet med reservatet ____________________
Med stöd av 9 § naturvårdslagen förpliktigas markägare
och innehavare av särskild rätt till marken att tåla
följande åtgärder för att tillgodose ändamålet med reservatet.
1 Utmärkning av reservatområdet.
2 Uppsättning av informationsskyltar.

C Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen gällande
allmänheten
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att
1 hacka, gräva eller på annat sätt skada markytan eller
fast naturföremål,
2 skada levande eller döda träd och buskar,
3 plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter, 4
döda eller fånga skalbaggar och vedinsekter, 5 göra upp
eld,
tälta eller ställa upp husvagn,
framföra fordon.
Bestämmelserna ovan skall inte utgöra hinder för länsstyrelsen att meddela tillstånd till vetenskapliga undersökningar som ej påverkar reservatets naturvärden.

D Föreskrifter enligt 9 § naturvårdsförordningen om
naturvårdsförvaltningen ______________________________
a ) Syftet med vården och förvaltninqen: Reservatet skall
vårdas och förvaltas så att området bevaras i allt
väsentligt orört.
b) Naturvårdsförvaltare: Reservatet skall i naturvårdshänseende förvaltas av skogsvårdsstyrelsen. Naturvårdsförvaltaren skall följa de direktiv som länsstyrelsen
fortlöpande kan komma att meddela.
c) Reservatet är utmärkt enligt svensk standard (SIS
03 12 22).
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d ) Skötselplan: Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om
naturvårdsförvaltningen genom att fastställa nedanstående
skötselplan.
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