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Naturskyddsföreningen Norrköping vill härmed informera om en naturvärdesinventering som 

föreningen låtit göra vid Marmorbrottet 1:9. Vi har erfarit att inventeringsresultatet inte är känt för 

Länsstyrelsen och vi sänder därför rapporten inkl remissvaret (Kompletterande yttrande) som gått 

till kommunen. 

 

Bakgrunden är det planarbete som pågått sedan 2009 om Marmorbrottet 1:9. Under perioden 26 

nov 2010 – 17 jan 2011 pågick samrådstiden och Naturskyddsföreningen framförde då sina 

synpunkter. Att området ingår i flera riksintressen och att många tidigare naturinventeringar vid 

Marmorbruket visar på höga biologiska värden var synpunkter som föreningen framförde. 

Rapporter av författare såsom Jens Johannesson, Vesa Jussila och Markus Franzén redovisades av 

föreningen. 

Någon naturinventering av specifikt Marmorbrottet 1:9 var inte känd, men mycket talade för att 

området hyser ett antal sällsynta arter. Naturskyddsföreningen anser att det är viktigt att 

naturvärdena vid Marmorbrottet 1:9 kartläggs, men det ankommer egentligen inte på Natur-

skyddsföreningen att sörja för att en inventering genomförs. Trots det beställde och bekostade 

föreningen inventeringen. 

Perioden fram till den 17 januari var inte den bästa för en inventering. Då var det en halvmeter snö. 

Senare, i maj, genomfördes naturinventeringen och den 14 juni skickade föreningen rapporten till 

Stadsbyggnadskontoret. Den diariefördes samma dag, men den finns inte med i samråds-

redogörelsen. 

 

Inventeringsrapporten mailas till Länsstyrelsen tillsammans med detta brev. Dessutom bifogas en 

karta över Marmorbrottet 1:9. På kartan har området med höga naturvärden markerats med rött. 

Dessutom har platsen för en iakttagelse av hasselsnok markerats med ”H”. Den sågs för några år 

sedan av en av föreningens medlemmar och den sydvända sluttningen vid Marmorbrottet 1:9 

bedöms vara en lämplig biotop för hasselsnoken som är upptagen på den nationella rödlistan som 

sårbar (VU). 

Även Länsstyrelsen har gjort noteringar av hasselsnok vid Marmorbruket. De redovisas på 

Artportalen. 
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Det är Naturskyddsföreningen förhoppning att Länsstyrelsen skall ta hänsyn till den bilagda 

naturvärdesinventeringen när remissvaret om Marmorbrottet 1:9 (utställningsversionen) utformas. 

 

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Göran Esbjörnsson 

Naturskyddsföreningen Norrköping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande och postmottagare: Göran Esbjörnsson, Eknäsgatan 39, 603 54 Norrköping 

 

Information om Naturskyddsföreningen finns på föreningens hemsida: 

www.naturskyddsforeningen.se/norrkoping 

 

 

Bilaga: Kompletterande yttrande + Naturvärdesinventering och karta. 
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