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A. ALLMÄN BESKRIVNING  
1. Administrativa data 
Områdets benämning: Mariebergs naturområde  

 
 

Län: Östergötlands län 
 

 

Kommun: Motala kommun 
 

 

Fastighet: Råssnäs 2:27; Råssnäs 2:28 
 

 

Detaljplaner: SPL 123; SPL 253; SPL 319 
 

 

Areal: Ca 19 ha 
 

 

Naturtyper: Ädellövskog 
 
Äldre lövskog 
 
Blandlövskog 
 
Ekhage 
 
Aspskog 
 
Lövsumpskog 
 
Slåttermark 
 
Utvecklingsmark slåtter 
 
Utvecklingsmark lövskogslund 
 
Övrig mark 
 

2,5 ha 
 
3,2 ha 
 
0,5 ha 
 
3,3 ha 
 
1 ha 
 
0,6 ha 
 
6,3 ha 
 
0,8 ha 
 
0,9 ha 
 
1,0 ha 
 

Prioriterade 
bevarandevärden: 

Värden knutna till ädellövskog, 
nyckelbiotopklassad strandskog samt det 
rörliga friluftslivet. 
 

 

Naturvårdsförvaltare: Motala kommun, Tekniska kontoret 
 

 

Lägesbeskrivning: Mariebergs naturområde är beläget väster om 
Folkets park i Motala tätort.  
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2. Syfte och föreskrifter 
Syftet med att upprätta en skötselplan över kommunens mark i Marieberg är för att bevara den 
biologiska mångfalden samt utveckla områdets värde för friluftslivet. Skötseln i området skall 
syfta till att naturvärden bevaras och förstärks samt att skapa en trygg, säker och attraktiv 
naturmiljö för de boende i området. För att skötselåtgärder skall kunna planeras och 
kontrolleras behövs en skötselplan.  
 
Delar av Mariebergs naturområde ligger inom detaljplan. Tippning av trädgårdsavfall är 
förbjudet. Allemansrätten gäller vid vistelse i området. 
 
3. Översiktlig beskrivning av befintliga förhållanden 

 
 

Översiktkarta över Mariebergs naturområde. GSD Gröna kartan. © Lantmäteriet 1999 Dnr. M99-2200 
 
3.1 Naturbeskrivning 
Området ligger väster om Mariebergsskolan och Folkets park i Motala. Området består av en 
lövskog inom vilken det växer en del äldre vidkroniga ekar, här växer även grova 
hasselbuketter, gammal tall och körsbärsträd. Inom området finns även åkermark som sköts 
som slåttermark. I områdets östra sida ligger en övergiven åker med tillhörande 
dikningssystem där en mindre lövsumpskog med sälg, björk och gråal har etablerat sig. 
Utmed stranden på Mariebergsudden växer en äldre lövskog med grova gamla lövträd som är 
klassad som nyckelbiotop. En av de grova ekarna på udden är naturminnesmärkt. Söder om 
strandskogen växer en fd. ekhage med vidkroniga ekar.  
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Det som gör området till ett värdefullt område är naturvärdena knutna till de äldre träden, 
framförallt ekarna och hasselbuketterna samt värden knutna till det rörliga friluftslivet.  
 
Geologi och geomorfologi 
Berggrunden i området består av ordovicisk kalksten som är överlagrad av lerig, sandig 
morän. Det finns även partier med lera och grovmo. Vid Mariebergsudden finns en 
erosionsbrant som bildats av ras efter vågornas bearbetning.  
 
Vegetation och kärlväxtflora 
Skogen närmast Mariebergsskolan är en lövskog med ek, björk, asp, fågelbär, rönn och sälg. 
Markfloran är delvis sparsam pga tidigare svagt ljusinsläpp, vanliga arter är skogsnäva, 
grenrör, humleblomster och gullviva. Inom området finns det en del äldre vidkroniga ekar 
samt grova hasselbuketter. Föryngringen av ek är relativt god.  
På Mariebergsudden ligger en äldre lövstrandskog som har klassats som nyckelbiotop. Här 
växer många grova lövträd och rikligt med bärande buskar. I branten dominerar skogs- och 
lundarter och förekomst av signalarter indikerar höga naturvärden. Här växer sårläka, 
trolldruva och tibast tillsammans med hässlebrodd, lungört, lundgröe vitsippa och ekorrbär.  
 
Mellan strandskogen och åkermarken växer en hagmarksskog bestående av grova ekar. Här 
växer en lundflora där kirskål dominerar. Fläckvis finns här även en hagmarksflora som 
ängsvädd, brudbröd, vårbrodd och gullviva.   
 
Lägre flora 
Någon inventering av kryptogamer har inte gjorts.  
 
Djurliv 
Däggdjur 
Ingen systematisk däggdjursinventering är gjord. Vid besök i området sågs spår av rådjur.  
 
Fåglar och övriga ryggradsdjur 
Ingen systematisk inventering av dessa grupper är gjord. 
 
Ryggradslösa djur 
Under den vedskalbaggsinventering som utfördes 1996 av Nicklas Jansson, hittades totalt 43 
arter inom området.  I området har vågbandat ordensfly dokumenterats, denna art är en 
ovanlig art inom gruppen nattflyn.  
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3.2 Historik och nuvarande markanvändning 

 
Häradskarta över området. 
 
Området tillhörde på 1860-talet Gustaviks gård samt Mariebergs gård. Häradskartan visar på 
att området varit skogbevuxet men även rymt åker.  
 
Mariebergs naturområde omfattas av tre stadsplaner (detaljplaner), SPL 123 (antagen 1969), 
SPL 253 (antagen 1978) och SPL 319 (antagen 1987). Planöversikt presenteras i bilaga 1.  
 
3.3 Områdets bevarandevärden 
Området har höga naturvärden knutna till de gamla vidkroniga ekarna samt till den 
nyckelbiotopklassade strandskogen på Mariebergsudden. Här finns även gott om yngre ekar 
samt grova hasselbuketter. På udden finns även en naturminnesförklarad ek. Området har 
även mycket höga värden för det rörliga friluftslivet. Längs med Mariebergsudden går ett 
välfrekventerat gångstråk som ansluter till Varamon.  
 
I området ligger objekt upptagna i det kommunala naturvårdsprogrammet. Det är nr 189 
”Naturskogsartad skog på Mariebergsudden” samt nr 192 ”Grova ekar, Folkets park”. Delar 
av objekt nr 189 är nyckelbiotopklassad. Enligt mångbruksplan ska skogsskötseln inriktas på 
att bevara befintliga värden i området.  
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4. Källuppgifter 
Jansson N, 1997. Vedskalbaggar i Motala tätort. Natur i Motala 1997:1. Miljö och 
hälsoskyddsnämnden. 
 
Motala kommuns naturvårdsprogram Uppdaterad version 
 
Mångbruksplan, 2003. FSC-anpassade skogsbruksplan över Motala Kommun 
 
Odelberg, 1972. Det hände i Motala del 2 Hembygdsförlaget Odelberg & Hammarö 
 
Perhans K-E, 1988 Berg och jord i nordvästra Östergötland –ett naturgeografiskt 
studiematerial.  
 
Skogsstyrelsens Nyckelbiotopsinventering 
 
Sveriges geologiska undersökning. 1976. Jordartskartan kartblad Ae nr. 24 Linköping NV. 
Skala 1:50 000 
 
Sveriges geologiska undersökning, 1981. Hydrogeologisk översiktskarta, Östergötlands 
sedimentära berggrund. Skala 1:100 000 
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B. PLANDEL 
 
1 Disposition och skötsel av mark 
 
1.1 Skötselområden 
Mariebergs naturområde omfattas av Motala kommuns mångbruksplan. För att underlätta 
identifiering av skötselområdena i mångbruksplanen anges de avdelningsnummer som finns i 
planen för respektive skötselområde. Dessutom anges målklass, där sådan angivits i plan, för 
respektive avdelning. Förslag till revidering av målklass anges i något fall. 
 
 
Skötselområde 1 
 
Areal: 0,5 ha Avd: 1-10 NS, bevara 
 
Beskrivning 
Området består av en öppen lövskog med äldre björk och ek. I området växer även en del 
äldre tall. I buskskiktet finns mycket hallon.  
 
Bevarandemål 

• Skötselområdet skall utvecklas till en öppen blandlövskog med en rik markflora.  
• Skötselområdet skall bibehålla och utveckla de naturvärden som finns knutna till de 

äldre träden, samt lövskogsmiljön som helhet.  
• Områdets ekar skall få utvecklas så att de på sikt kan hysa höga naturvärden. Detta 

uppnås genom att beståndet försiktigt gallras igenom för att skapa plats för ekarna att 
växa på. 

• Föryngring av ek skall säkerställas genom att träd från flera generationer sparas vid 
gallringen. 

• Områdets äldre björkar och tallar skall sparas som evighetsträd.  
• Områdets träd skall uppvisa en varierad ålderstruktur för att säkerställa att arter knutna 

till gamla träd bevaras i området.  
• Arter knutna till gamla träd skall fortleva på lång sikt och helst öka i sin utbredning.  

 
Åtgärder  
Restaureringar  

• Framgallring av ek i skötselområdet. 
• Slyröjning.  
• Gallring. Föryngring skall säkerhetsställas genom att träd från flera generationer 

sparas vid gallring.  
 
Löpande skötsel 

• Underhåll runt cykelvägen 
• Slyröjning vid behov 
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Skötselområde 2 
 
Areal: 0,5 ha Avd: 1-10 NS bevara 
 
Beskrivning 
Området består av ett dikessystem bevuxen av sälg, gråal och björk.  
 
Bevarandemål 

• Området skall utvecklas mot en mindre lövsumpskog  
• Områdets träd skall uppvisa en varierad art- och ålderstruktur.  
• Arter knutna till lövsumpskogsområden skall fortleva på lång sikt.  

 
Åtgärder 
Löpande skötsel 
Fri utveckling med undantag för nödvändigt underhåll av dikessystemet . 
 
Skötselområde 3  
 
Areal: 0,4 ha Avd: 1-9 inäga 
 
Beskrivning 
Området är en gammal åkermark. Vegetationen domineras av tuvtåtel men buskar har börjat 
kolonisera sedan hävden upphörde. I området har björk börjat etablerat sig. Området 
avgränsas mot skötselområde 4 av ett dike bevuxet med sälg, gråal och björk.  
 
Bevarandemål 

• Området ska utveckla de naturvärden som är knutna till öppna hävdade marker genom 
slåtter. 

• Arter knutna till välhävdade marker skall fortleva på lång sikt samt öka i utbredning 
och artrikedom. 

 
Åtgärder 
Restaureringar  

• Slyröjning 
• Gräsröjning 
• Slåttermarken bör eventuellt avjämnas med slåtterkross för att underlätta slåtter i 

framtiden. 
 
Löpande skötsel 

• Hävd genom slåtter med uppsamling 
• Diket röjs vid behov. 

 
Skötselområdet 4 
 
Areal: 0,6 ha Avd: 1-9 inäga 
 
Beskrivning 
Området är en gammal åkermark. I området har ek börjat etablera sig här växer även en del 
björk, vildapel och nypon. Området avgränsas i öster av ett dike bevuxen av sälg, gråal och 
björk.  
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Bevarandemål 

• Området ska utveckla de naturvärden som är knutna till en öppen blandskog med 
inslag av ek. 

• I buskskiktet skall nypon sparas i orörda dungar. 
• Områdets ekar skall få utvecklas så att de på sikt kan hysa höga naturvärden. Detta 

uppnås genom att beståndet försiktigt gallras igenom för att skapa plats för ekarna att 
växa på. 

 
Åtgärder 
Restaureringar  

• Slyröjning 
• Gräsröjning 

 
Löpande skötsel 

• Röjning av igenväxningsvegetation vid behov 
• Gångstråk röjes vid behov. 

 
Skötselområde 5 
 
Areal: 2,5ha Avd: 1-10 NS, bevara 
 
Beskrivning 
Området består av en öppen ädellövskog med ek, fågelbär, björk, rönn och sälg. Här växer 
även enstaka äldre barrträd. Hassel dominerar i buskskiktet med en hel del grova gamla 
hasselbuketter. Öster om gång och cykelväg växer ett par gamla vidkroniga hagmarksekar. 
Dessa är upptagna i naturvårdsprogrammet som objekt nr 192; grova ekar Folkets park.  
 
Bevarandemål 

• Skötselområdet skall utvecklas till en lövskog med stor variation av träd med rik 
markflora.  

• Skötselområdet skall bibehålla och utveckla de naturvärden som finns knutna till de 
äldre träden, samt lövskogsmiljön som helhet.  

• Områdets ekar skall få utvecklas så att de på sikt kan hysa höga naturvärden. Detta 
uppnås genom att beståndet försiktigt gallras igenom för att skapa plats för ekarna att 
växa på. 

• Föryngringen av ek skall säkerställas genom att träd från flera generationer sparas vid 
gallringen. 

• Hasselbuketter skall få utvecklas så att de på sikt kan hysa höga naturvärden. Döda 
stammar i buketterna sparas då dessa utgör utvecklingsplatser för många vedlevande 
skalbaggar.  

• Områdets träd skall uppvisa en varierad ålderstruktur för att säkerställa att arter knutna 
till gamla träd bevaras i området.  

• Arter knutna till gamla träd skall fortleva på lång sikt och helst öka i sin utbredning. 
 
Åtgärder 
Restaureringar  

• Framgallring av ek i skötselområdet. 
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• Slyröjning. Vid röjning bör ungefär 10% finnas kvar som orörda dungar inne i skogen. 
Vid cykelvägen och utmed gångstråk kan en hårdare röjning ske.  

• Försiktig gallring. Föryngring av ek skall säkerhetsställas genom att träd från flera 
generationer sparas vid gallring.  

• Hasselbuketter, framför allt grova buketter, sparas i orörda dungar i hela ytan.  
 
Löpande skötsel 

• Underhåll runt cykelvägen 
• Slyröjning vid behov. Vid röjning bör ungefär 10% finnas kvar som orörda dungar 

inne i skogen. Vid cykelvägen och utmed gångstråk kan en hårdare röjning ske.  
• Hasselbuketter skall sparas i orörda dungar i hela ytan, detta gäller framför allt grova 

hasselbuketter. 
 
Skötselområde 6 
 
Areal: 6,3 ha Avd: 1:3 inäga 
 
Beskrivning 
Området består av åkermark som sluttar ner mot sjön.  
 
Bevarandemål 
• Skötselområdet skall bibehålla och utveckla de naturvärden som är knutna till öppna 

hävdade marker genom slåtter.   
• Arter knutna till välhävdade marker skall fortleva på lång sikt samt öka i utbredning och 

artrikedom. 
 
Åtgärder 
Löpande skötsel 
• Årlig slåtter med uppsamling. 
 
Skötselområde 7 
 
Areal: 0,4 ha   
 
Beskrivning 
Området består av en gräsmark. I området växer bla hundäxing, timotej, hundkäx, rödklöver, 
johannesört, rölleka och gulmåra. I ytterkanten utmed cykelvägen växer en allé bestående av 
alm.  
 
Bevarandemål 
Området skall bibehålla sin öppna karaktär 
 
Åtgärder 
Löpande skötsel 
Årlig slåtter önskvärt 
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Skötselområde 8 
 
Areal: 0,1 ha   
 
Beskrivning 
Området består av en mindre lövsumpskog bestående av asp, bok, salix och björk. 
 
Bevarandemål 
Skötselområdet skall utvecklas till ett sumplövskogsområde med stor variation av träd samt 
riklig tillgång till död ved. 
 
Åtgärder 
Löpande skötsel 
Slyröjning utmed stig.  
 
Skötselområde 9 
 
Areal: 0,35 ha   
 
Beskrivning 
Området består av en skogsridå bestående av lövträd som omger en förvuxen gammal 
tomtmark. I trädridån återfinns gammal björk och ek. På den gamla ängen växer hundkäx och 
stinksyska.  
 
Bevarandemål 

• Skötselområdet skall utveckla de naturvärden som är knutna till högörtängar. 
• Trädridån skall bibehålla och utveckla de naturvärden som finns knutna till de äldre 

träden. 
• Trädridåns ekar skall få utvecklas så att de på sikt kan hysa höga naturvärden.  

 
Åtgärder 
Restaureringar  

• Röjning och gallring av trädridån.  
• Framröjning av äldre hagmarksekar 
• Röjning av slåttermarken 

 
Löpande skötsel 
Slyröjning vid behov 
 
Skötselområde 10 
 
Areal: 0,3ha   
 
Beskrivning 
Området består av en brant backe som i den västra delen är igenvuxen med slån och hagtorn. 
På den öppnare ytan växer mycket hundkäx, stinksyska och brännässla.  
 
Bevarandemål 

• Skötselområdet skall på sikt utvecklas till en mindre lövskogslund och då införlivas i 
skötselområde 11. Ek och andra ädellövträd ska gynnas. 
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• Arter knutna till slån och hagtorn skall fortleva på lång sikt. 
 
Åtgärder 
Restaureringar  

• Röjning av hallonbuskar. 
• Viss röjning av buskvegetation. 
• Slån och hagtornsbuskage sparas i orörda dungar i västra kanten av området. 

 
Löpande skötsel 

• Gallring där ädellöv prioriteras 
• Slyröjning vid behov  

 
Skötselområde 11 
 
Areal: 3,3 ha Avd: 1:1 NS, bevara 
 
Beskrivning 
Området består av en ekhage med många vidkroniga ekar. Markfloran är lundartad med inslag 
av hagmarksflora. I buskskiktet närmast förkastningsbranten är hassel vanlig.  
 
Bevarandemål 

• Skötselområdet skall utvecklas till en öppen ädellövskogslund med en rik markflora.  
• Skötselområdet skall bibehålla och utveckla de naturvärden som finns knutna till de 

äldre träden. 
• Områdets ekar skall få utvecklas så att de på sikt kan hysa höga naturvärden.  
• Arter knutna till gamla träd skall fortleva på lång sikt och helst öka i sin utbredning.  
• Hasseln skall få utvecklas så att de på sikt kan hysa höga naturvärden.  

 
Åtgärder 
Restaureringar  

• Frihuggning av hagmarksekar i strandzonen i nordost. 
• Röjning av igenväxningsvegetation 

 
Löpande skötsel 

• Röjning av stignätet 
• Röjning av igenväxningsvegetation 
• Hasselområdet närmast förkastningsbranten lämnas för fri utveckling.  
• Hävd genom slåtter eller bete är önskvärt. 

 
Skötselområde 12 
 
Areal: 3,2 ha Avd: 1-2 NS, bevara 
 
Beskrivning 
Området består av en äldre lövskog med inslag av gran utmed stranden nedanför 
förkastningsbranten på Mariebergsudden. Området är nyckelbiotopklassad (SVS nr 08F 8a 
8001). Här växer många grova lövträd, främst ek. Kärlväxtfloran är rik med bla svart 
trolldruva och tibast. Vågbandat ordensfly (Catocala sponsa) finns i området. Utmed stranden 
går ett välfrekventerat gångstråk, i området finns även en spontan eldplats samt badplats. 
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Med stormen Per i januari 2007 försvann en stor del av den äldre granen. De värden som är 
knutna till gammal ek gynnas av vissa skötselåtgärder varför målklassningen ändras från NO 
till NS. Andelen död ved skall dock öka på sikt, företrädesvis i branten som lämnas för fri 
utveckling. 
 
Bevarandemål 

• Skötselområdet skall bibehålla och utveckla de naturvärden som finns knutna till äldre 
blandlövskog.  

• Områdets ekar skall få utvecklas så att de på sikt kan hysa höga naturvärden. Detta 
uppnås genom  försiktigt gallring för att skapa plats för ekarna att växa på. 

• Mängden äldre träd skall på sikt öka i mängd 
• Arter knutna till gamla träd skall fortleva på lång sikt och helst öka i sin utbredning.  
• Andelen död ved skall bibehållas samt öka på sikt. 
• Branten lämnas för fri utveckling. 

 
Åtgärder 
Restaureringar  

• Bortforsling av trädgårdsavfall. 
• Frihuggning av hagmarksekar 

 
Löpande skötsel 

• Slyröjningar samt gallring runt de äldre ekarna  
• Gallring av spontan föryngring efter stormfällning. 
• Röjning runt stigsystemet inklusive bad- och grillplats. 

 
Skötselområde 13 
 
Areal: 1 ha Avd: 1-1 NS, bevara 
 
Beskrivning 
Området består av en yngre, gles aspskog med enstaka äldre björk samt ett par yngre ekar. 
Markfloran är lundartad med inslag av hagmarksflora. I buskskiktet dominerar nypon och 
hallon.  
 
Bevarandemål 

• Skötselområdet skall utvecklas till en öppen hagmarksskog med en rik markflora.  
• Skötselområdet skall bibehålla och utveckla de naturvärden som finns knutna till de 

äldre träden. 
• Områdets ekar skall få utvecklas så att de på sikt kan hysa höga naturvärden.  

 
Åtgärder 
Restaureringar 

• Försiktig och långsam avveckling av asp till förmån för björk och ek 
 
Löpande skötsel 

• Röjning av stignätet 
• Röjning av igenväxningsvegetation 
• Hävd genom slåtter eller bete på sikt. 
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Skötselområde 14 
 
Areal: 0,75 ha Avd: 1-3 inäga 
 
Beskrivning 
Området består av en öppen gräsmatta. Här växer bredbladigt gräs, rödklöver, vitklöver, 
hundkäx, rölleka fingerört och ängshavrerot. I ytterkanterna växer gulmåra, liten blåklocka 
och johannesört. I kanten av området, mot skötselområde 13 finns ett buskområde bestående 
av hagtorn, nypon, hallon, ung ek och ung ask.  
 
Bevarandemål 

• Skötselområdet skall bibehållas som öppenmark att användas som rekreationsområde 
för boende i området. 

• Buskområdet bibehålls till förmån för fågellivet.  
• Buskområdets yttergränser skall hållas flikigt för att maximera brynlängden. På så sätt 

skapas flera olika mikroklimat som är viktiga för många insekter tex fjärilar. 
 
Åtgärder 
Restaureringar 
Bortforsling av trädgårdsavfall 
 
Löpande skötsel 
Årlig slåtter önskvärt.  
 
 
1.2 Skötselavtal med närboende 
De närboende kring Mariebergs naturområde som önskar genomföra skötselåtgärder på 
kommunens mark, utöver kommunens normalt utförda underhåll, kan få göra detta i ett 
begränsat område utanför tomtgräns. Överenskomna åtgärder ska regleras i ett skötselavtal 
som tecknas med intresserade fastighetsägare i området, i enlighet med beslut i Tekniska 
nämnden 2005-04-19 § 64. Avtal med förvaltningsansvarig på Motala kommun skall tecknas 
innan åtgärder får påbörjas. 
 
Restaurering och trädfällning genomförs av Motala kommun. De närboende har därefter rätt 
att underhålla genom gräs-, busk- och slyröjning i ett område som sträcker sig 20 meter från 
tomtgränsen. Träd med en stamdiameter större än 10 cm får dock aldrig röjas bort. Om grövre 
träd önskas tas bort kontaktas förvaltningsansvarig på Motala kommun.  
 
Den 20 meter breda skötselzonen utanför tomtgräns är kommunal mark upplåten för allmänt 
ändamål. Detta innebär att inga fasta anläggningar eller möbler som stadigvarande placeras ut 
får finnas i denna zon. Med anläggningar menas till exempel trädgårdsland, rabatter, 
planterade häckar, komposter och vedupplag. Denna typ av verksamhet skall rymmas inom 
den egna tomten.  
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1.3 Utomhuspedagogisk verksamhet 
Möjligheter finns för Mariebergsskolan att kunna använda området som skolskog. Separat 
avtal tecknas för detta.  
 
1.4 Sammanfattning av prioriterade skötselåtgärder 
Skötselåtgärd När Område Ansvar Prioritet
Restaureringsåtgärder     
Röjning 2007 3,4,9,10,11,12 Motala 

kommun 
1 

Gallring 2007 9,13 Motala 
kommun 

1 

Framgallring hagmarksekar 2007 11,12 Motala 
kommun 

2 

Gräsröjning 2007 3,4 Motala 
kommun 

2 

Bortforsling trädgårdsavfall 2007 12,14 Motala 
kommun 

2 

     
Löpande skötsel     
Slyröjning Vid behov 1,4,5,9,10,11,13 Motala 

kommun 
 

Gallring När 
bestånd 
uppkommit

4,10, 12 (delvis) Motala 
kommun 

3 

Frihuggning ekar 2007 1,9,11,12 Motala 
kommun 

1 

Underhåll stignät/cykelväg Årligen 1,4,5,8,11,12,13 Motala 
kommun 

2 

Lämnande av död ved Årligen 8, 12 Motala 
kommun 

1 

Slåtter med uppsamling Årligen 6 Arrendator 1 
Slåtter med uppsamling Årligen 3 Motala 

kommun 
1 

Slåtter Årligen 7, 14 Motala 
kommun 

1 

Uppföljning bevarandemål Vart 5-10 
år 

Samtliga områden Motala 
kommun 

3 

 
1.5  Ekonomi 
Delar av området ligger inom detaljplan som framgår av kartan i bilaga 1. I stort sett hela 
skötselområdet utom en bit av åkermarken, ingår i mångbruksplan för förvaltning av 
naturmark skog.  
 
Den årliga driftkostnaden beräknas uppgå till cirka 20000 kronor och beräknas på kostnad för 
slåtter inklusive uppsamling: 2200kr/år och ha samt kostnad för röjning/gallring var 3-5 år: 
3000-4000kr/ha.  
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2 Anordningar för rekreation och friluftsliv 
Vid Mariebergsudden finns ett spontanbad samt även en spontan grillplats. De boende i 
området arrenderar vattenområdet för kräftfiske. Genom området går ett stigsystem som 
ansluter till Agneshögsgatan i väster samt till Varamon i öster. 
 
2.1 Övergripande mål 
Mariebergs naturområde är viktigt som rekreationsområde för boende i Marieberg och 
Råssnäs samt för besökande till Varamon. Området ska, under hänsynstagande till 
naturvärdena, vara tillgängligt för det rörliga friluftslivet.  
 
2.2 Riktlinjer och åtgärder 
Parkering 
Ingen särskild parkering kommer anläggas i anslutning till området. Det finns möjlighet att 
parkera bilen på Folkets parks parkering.  
 
Information och vägvisning 
Inga informationstavlor bedöms som nödvändiga. 
Anslutande stigsystem till Agneshögsgatan samt Varamon bör underhållas och på sikt 
utvecklas. 
 
 
3 Tillsyn 
Tillsyn för området skall ombesörjas av Motala kommun.  
 
 
4 Dokumentation och uppföljning 
Skötsel av naturområdet ska ske på ett sådant sätt att önskat resultat uppnås till lägsta möjliga 
kostnad. Effekterna av utförda skötselinsatser måste därför alltid följas upp. Uppföljningen 
ska sedan ligga till grund för förändringar av skötselmetoder och revidering av skötselplan. 
 
4.1 Dokumentation och inventeringar 
En systematisk inventering av lavar inom området bör göras. 
 
4.2 Uppföljning 
Uppföljning av effekter av skötselåtgärder 
En uppföljning av naturvärdenas utveckling ska ske i de områden där åtgärder genomförs. 
Genomförandet av skötselplanens åtgärder skall följas upp så att den genomförda skötseln 
leder till att bevarandemålen uppfylls på sikt. 
 
 
5 Finansiering av naturvårdsåtgärder och förvaltning 
Kostnaden för den löpande skötseln redovisas och regleras inom ramen för verksamhetsplan 
för genomförande av mångbruksplan skog. Eventuellt kan ytterligare medel behöva tillföras 
för att bekosta den löpande skötseln.  
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6. Kartor 
Kartor följer på separata sidor. 
1. Skötselområden 
2. Stignät 
 
7. Bilagor 
1. Detaljplaneöversikt  
2. Detaljplaner SPL 123, SPL 253, SPL 319 
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