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N Y KÖ P I N G S KO M M U N

Välkommen till Hållet –
Marieberg – Stenbro
Hållet är med sin varierade natur och sina fina
rekreationsmöjligheter ett välkänt område för de
flesta Nyköpingsbor. Vid Marieberg och Stenbro
finns intressanta växter och djur samt platser med
historisk spegling att upptäcka. Genom dessa
skogar flödar Nyköpingsån, som skapar viktiga
livsmiljöer och bidrar till vackra naturscenerier.
Sötkörsbär är ett ljuskrävande,
ofta förvildat träd som återfinns på Hållet och Stenbro;
bären uppskattas av både
tvåbenta och fyrbenta djur,
såsom koltrast, räv och
människa.

Under tallen växer ofta hassel och lövträd som ek, sötkörsbär,
björk och sälg tar över där det är glest mellan tallarna. Asp
och ek har planterats på vissa ställen för 50-60 år sedan.
I norra delen växer rena gallringsskogar av tall och gran.
Mest värdefullt ur biologisk synvinkel är gran-hassel-skogen
i sluttningen ned mot Nyköpingsån. Beståndet har karaktär av
naturskog. Till detta bidrar starkt de grova granarna och de
talrika vindfällena och lågorna. Hasseln är grov och i de
ålderstigna stambuketterna bildas stora mängder död ved.
Den höga luftfuktigheten och rika tillgången på död
ved bidrar till en rik moss- och svampflora.
Den omväxlande skogen kräver en skötsel anpassad till
naturvärdena och till det omfattande friluftslivet i
området. Hällmarkerna och naturskogen lämnas
för fri utveckling medan yngre barrskogar gallras för
att få fram hållbara träd. Grova tallar och äldre ädellövträd
får fria kronor. Buskskiktet gynnas och grova aspar
sparas då de är viktiga för fågellivet. Zonen mot väg
och motorväg hålls tät med barrträd som skyddar
året runt. Längs med cykelvägen och leder sker
mer röjning för att öka trygghetskänslan.
Stenmuren som går genom området friläggs från
träd och buskar.

Marieberg
Hållet
Skogstyperna i Hållet bildar en mosaik, som är en följd av
markförhållanden och tidigare skötsel. I de södra och centrala
delarna finns en del mindre bergspartier, som omges av
barrskogar, blandskogar eller rena lövskogsbestånd. Hällmarkerna i den centrala delen är plana och liknar på så vis golvytor i
skogsmarken. I västra delen ligger en mindre skogsmyr.
Tallarna dominerar, speciellt i sydsluttningen mot sjukhusområdet
där de är gamla och grova.

På östra sidan Nyköpingsån sträcker
sig ett skogsområde, där det syns
att det tidigare gick betesdjur.
I norr reser sig en bergklack, ”Mattisborgen”, där
skogen står grov och mäktig.
Tallarna och granarnabedöms vara 100-150 år
gamla.

Längs med ån finner du
nedfällda träd med konformiga
stubbar: bävern har varit framme och
plockat både mat och byggmaterial.

Berghällarna har en väl utvecklad skorplavflora. Det lummiga
hasselbeståndet längs med åpromenaden hyser vacker vårflora.
Ett antal inplanterade växter bidrar till vegetationens yppighet,
såsom ramslök, hässleklocka, vitskråp, kåltistel och skogsknipprot. Rikligt med humleblomster och midsommarblomster växer i
en liten äng vid ån.
Den lundartade miljön och den rika tillgången på död ved är av
mycket stor betydelse för många svampar, mossor och insekter.
De större lövträden utbildar kontinuerligt grenhål, vilket ger
häckningsmöjligheter för hålbyggande fågelarter och övervintringsplatser för fladdermöss. Vid ån finns en hel del trollsländor
bland annat de vackra, blåskimrande jungfrusländorna. Här och
var ligger aspar fällda av bävern, som har ökat i området de
senaste åren. Skötseln i området begränsas till röjning längs med
stigar.

Stenbro
Bakom Stenbrogården ligger en skarpt markerad
urbergsklack, med branta sidor klädda med mossa och stensöta.
Flera stigar med stensatta trappsteg leder besökaren upp till
utsikten på bergklackens krön, omgiven av en igenväxt
syrenberså. Nedanför växer ädellövskog med ek, lönn, ask, bok
och lind. Där består floran av en blandning av vilda växter och
förvildade och kvarstående park- och trädgårdsväxter, som
härstammar från tiden då Stenbrogården var en prästgård: träd
som sycomorlönn, naverlönn och bergtall; buskar som häckkagaran, kaprifol och liguster; örter som spansk körvel,
krollilja, parksmultron och vintergäck.
För att få fram riktigt grova ekar med vida
kronor gallras buskar och träd som växer i
kronorna bort. Grova ekar med solbelyst
stam har en bland de artrikaste
livsmiljöer som finns för lavar och
insekter.

Tänk på att
Hållet-Marieberg-Stenbro ger dig fina
möjligheter till naturupplevelser och
rekreation mitt i Nyköping. Du bör
som besökare uppträda hänsynsfullt mot djur, växter, anläggningar
samt mot andra besökare.
Särskilda föreskrifter finns
anslagna vid naturreservatet
– var mån om att följa dem.
• Hunden får gärna följa med
i naturreservatet om den är
kopplad.
• Ta gärna med matsäck vid
utflykten, men tänk på att ta
hem allt skräp eller släng det
i soptunnor.
• Det finns två grillplatser med
tillgång till ved i naturreservatet,
där du är välkommen att elda
när vädret så tillåter.
Naturreservat avsätts för att bevara
och vårda områden med värdefull
natur och för att trygga tillgången på
mark för friluftsliv.
Naturreservatet Hållet-MariebergStenbro ägs av Nyköpings kommun
och landstinget Sörmland.
Förvaltare är Nyköpings kommun,
tel. 0155-24 80 00.
Jungfrusländorna flyger
långsammare än de
stora trollsländorna, och
deras flykt är fladdrande som fjärilars.

Fyra arter hackspettar
häckar i naturreservatet:
större hackspett (på bilden),
mindre hackspett, gröngöling och spillkråka.

