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Yttrande över samrådshandlingar för Himmelstalund 
1:1 (bryggor), Himmelstalund 
 

 

Naturen i och omkring Motala ström ingår i naturvårdsområde av kommunalt intresse. 

 

Från beskrivningen av naturvårdsområdet: Motala ström med omgivande strandskogar är ett 

område värdefullt både ur naturvårdssynpunkt och rekreativa skäl. Här finns många grova 

gamla träd med bohål och området fungerar som en viktig refug för många fåglar. 

Häckfågelfaunan är rik med arter som drillsnäppa, rörhöna, den sårbara kungsfiskaren och 

den missgynnade sydlig gulärla. Strömstare, smådopping, salskrake m fl arter nyttjar området 

som rast och övervintringslokal. En del av de grova lövträden är delvis döda och ger området 

ett betydande inslag av död ved till gagn för insekter. Här lever ovanliga vedinsekter som 

bålgetingkortvinge (Velleius dilatatus), kortvingarna Euryusa optabilis, Silusa rubiginosa och 

Dexigya forticornis, organge rödrock (Ampedus nigroflavus), brun vedborre (Xyleborinus 

saxesenii), hålträdsklokrypare (Anthrenochernes stellae) samt svart rovstekel (Crossocerus 

congener). Till bottenfaunan hör bl a den missgynnade snäckan Valvata macrostoma. 

Enligt Naturskyddsföreningens observationer är Himmelstalund exeptionellt attraktivt för 

Vitkindad gås. Det förekommer att åtminstone 3 000 exemplar betar på gräsytorna. 

 

I Överskiktsplanen för Staden 2017 finns nedanstående utsnitt om stadens grönstruktur. 
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Himmelstalundsbadet ingår i en viktig del för stadens grönstruktur och stadsnära rekreation. 

Stränderna invid Motala Ström och bottnarna vid stränderna är oftast branta. Vid 

Himmelstalundsbadet finns dock ett grundområde där man tidigare haft sandstrand för bad 

med bryggor. Sand har återkommande tippats ut vid strandbadet på 1950-och 60-talet. Under 

de senaste årtiondena har stranden växt igen. En badbrygga finns kvar, som inte får beträdas. 

 

Naturskyddsföreningen är positiva till att stranden åter igen kan bli ett stadsnära friluftsbad 

med sandstrand och bryggor för alla åldrar och tillgänglighet för alla. Badet ligger centralt i 

staden och många kan lätt ta sig dit till fots eller med cykel istället för att åka bil för att 

komma till en badplats. Klockartorpet som är ett av Sveriges barnrikaste bostadsområde 

ligger på gångavstånd liksom nya Kneippen syd.  

 

Strandskyddsdispens kan ges i detta fall eftersom anläggande av bad är dispensgrundande. 

Men man skall inte göra onödiga ingrepp i strandnaturen enligt miljöbalken. Vi anser att 

alltför stora ingrepp planeras. Våra råd är: 

- Anlita landskapsarkitekt och biolog för att skapa lagom vattenkontakt och en 

anläggning som samspelar med naturen så mycket som möjligt och där skötseln av 

badet inte blir onödigt kostsamt. Skyddande träd behövs vid bad eftersom många 

badande vill vistas i skugga. Hänsyn behöver också tas till att en öppen strand är 

inbjudande för de 1000-tals vitkindade gäss framförallt under vår och höst och en del 

kanadagäss som kommer att bajsa där folk ska gå eller ligga. Kostnader för saneringar 

och eventuell skyddsjakt behöver minimeras. 

- Vid anläggande av sandstrand är det viktigt att det görs på sådant sätt att risken för 

erodering minimeras. Sanden är ju en ändlig naturresurs.  

- Nya bryggor kan placeras så att de inramar badet i en grund del och att de samtidigt 

ger skydd för strömmar.  

- Skapa en strandpromenad under riksbron och åt båda hållen. Anpassa 

strandpromenaden efter naturen och skapa utkikspunkter och platser för naturstudier. 

- Behovet av att stängsla in bassängerna bör lösas närmare bassängerna så att 

strandpromenaden får fri passage alla årstider och tider på dygnet och strandbadet blir 

tillgängligt för allmänheten. 

 

 

Stefan Arrelid 

Naturskyddsföreningen Norrköping 

Ordförande 

stefan.arrelid@telia.com tel 072-728 20 75 
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Postmottagare 

Stefan Arrelid, Fjärdingstad Hestadback, 61029 Vikbolandet  

Information om Naturskyddsföreningen  http://snfnorrkoping.se/ 


