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Yttrande över förslag till beslut och skötselplan 
för naturreservatet Marmorbruket 

 
 
 
Redan för tjugo år sedan arbetade Naturskyddsföreningen för att marmorbruksområdet skulle bli 
naturreservat. Föreningen hade då fått en större donation av Karin Gewalt och styrelsen beslutade 
att medlen skulle användas till inköp av något naturområde. Blickarna riktades åt Marmorbruket 
eftersom Karin Gewalt bott i Flathällentorpet under somrarna. Men planerna gick inte i lås då den 
dåvarande markägaren var tveksam till en försäljning. 
Donationen användes istället till delbetalning vid bildandet av Lunnsjöns naturreservat. 
 
Det är glädjande att Marmorbruket nu blir naturreservat och att mark avsätts ända bort till 
Kopparbo. Området har flera kvaliteter: ett rikt växt- och djurliv, en kulturhistoria som går långt 
tillbaka i tiden, bergsbruk- och industrihistoria samt flera intresseområden för friluftslivet. De båda 
nyligen uppförda muséerna, marmormuséet och naturmuséet, kommer att vara värdefulla för 
turismen. P-platser, informationstavlor, vandringsleder, rastbord m m borde borga för att besökare 
finner sig väl tillrätta. 
 
Naturskyddsföreningen och Turistföreningen har tagit del av reservatshandlingarna. Vi menar att 
den Allmänna beskrivningen är mycket läsvärd och intressant. Plandelen, som beskriver markens 
skötsel, är detaljerad och lyfter fram de olika biotoperna. Vi har inget att erinra mot handlingarna, 
men föreslår att några kompletteringar görs enligt nedan. 
 
Reservatets föreskrifter bör kompletteras med: ”Det är inte tillåtet att plocka hela eller delar av, 
mossor, lavar, kärlväxter eller svampar med undantag för bär och matsvamp.”  
 
Tabell 1 (rödlistade arter) i skötselplanen kan kompletteras med svampen tallticka. Den är 
rödlistad (NT) fr o m 2010 och är funnen på en tall utmed stigen mellan Marmorbruket och 
Vildmarkshotellet för några år sedan, men den är inte rapporterad till Artportalen. Ett par andra 
fynd av tallticka är däremot rapporterade 2011 respektive 2012. 
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Tabell 1 kan utökas med följande kärlväxter: flentimotej (RR), fältmalört (RR), lundskafting (RR), 
lungrot (NT), murgröna (RR) och svedjenäva (NT). De är alla funna vid Marmorbruket vid den 
inventering som Naturskyddsföreningen i Norrköping utförde 1985-86. Inventeringsresultatet finns 
redovisat i häftet ”Växterna vid Kolmårdens marmorbruk”. Växterna är även funna vid senare 
tillfällen och är då rapporterade till Artportalen. 
 
Tabell 1 kan även kompletteras med humlelik dagsvärmare. Den är regionalt rödlistad och är 
funnen år 2006 på ett par ställen mellan Marmorbruket och Vildmarkshotellet. Exakt 
lokalangivelse finns på Artportalen. Den humlelika dagsvärmaren är mycket lik svävfluglik 
dagsvärmare, både till utseende och flygsätt, men kan skiljas från den senare genom det bredare 
mörka fältet på vingens bakkant. 
Nedan visas de båda humlelika dagsvärmarna, som håvats in nära Marmorbruket och placerats i en 
glasburk för fotografering och artbestämning. 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Göran Esbjörnsson Elisabet Nyström 
Naturskyddsföreningen Norrköping STF, Bråvallakretsen 
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Information om föreningarna finns på respektive hemsida: 
www.naturskyddsforeningen.se/norrkoping 
www.svenskaturistforeningen.se/bravallakretsen 


