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Överenskommelse om tillsyn av arboretumstig och 
övervakning av fågelholkar vid Frisksporttorpet i V ästra 
hållet 

Bakgrund 
Nyköpings kommun har tillsammans med Nyköpings Frisksportklubb 
genomfört det lokala naturvårdsprojektet Informations- och kunskapssatsning 
på Västra hållet under perioden juni 2010 till februari 2012, dnr SHB10/100.  
 
Syftet med denna frivilliga överenskommelse är att tydliggöra 
ansvarsfördelningen mellan kommunen och föreningen för den fortsatta 
förvaltningen av genomförda åtgärder enligt nedan. 
 
Arboretumstig 
Nyköpings Frisksportklubb (texter) och Nyköpings kommun (layout, 
inplastning, skyltställ) har tagit fram och satt upp trettien skyltar med 
information om olika trädslag. Till arboretumstigens början finns också en 
större skylt framtagen (layout och tryckning Nyköpings kommun). Stigen är 
framröjd och markerad med lägre pilskyltar i trä (Nyköpings Frisksportklubb). 
 

Nyköpings Frisksportklubbs ansvar 
Föreningen åtar sig att ha löpande tillsyn av informationsskyltarna och byta ut 
eventuellt skadade skyltar mot nya. Föreningen ska rapportera eventuella 
skador på skyltarna till kommunekologen. Vid ett tillfälle per år (februari) ska 
föreningen kortfattat rapportera till kommunekologen hur arboretumstigen har 
använts under föregående år och diskutera eventuella behov av åtgärder inför 
kommande år. 
 
Nyköping kommuns ansvar 
Nyköpings kommun, genom kommunekologen, ansvarar för att ersätta 
eventuella skadade informationsskyltar och skyltställ. Ersättning av skyltar kan 
endast ske i mån av tid och ekonomiska resurser. Någon särskild driftbudget 
finns inte avsatt. Kommunekologen ansvarar för att kalla till möte med 
föreningen i februari varje år. 
 
Fågelholkar 
Kommunen har låtit tillverka och sätta upp femtio fågelholkar kring 
Frisksporttorpet i Västra hållet. Holkarna har koordinatsatts och förts in i ett 
protokoll med information som t ex typ av holk. Syftet med övervakningen är 
att följa upp hur holkarna används genom att göra återkommande rensningar av 
bomaterial efter häckningssäsongen. Sedan tidigare finns ett antal holkar i 
samma område.  
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Nyköpings Frisksportklubbs ansvar  
Föreningen åtar sig att under 2012 föra in uppgifter om de äldre holkarna i det 
framtagna protokollet för övervakning. Därefter ansvarar föreningen för en 
årlig tillsyn av områdets alla holkar. Vart tredje år åtar sig föreningen att rensa 
holkarna efter häckningssäsong. Föreningen använder det framtagna 
protokollet för att rapportera in uppgifterna från den årliga tillsynen och 
rensningen vart tredje år. Vid ett tillfälle per år (februari) ska föreningen lämna 
rapporten till kommunekologen. 
 
Nyköpings kommuns ansvar 
Nyköpings kommun, genom kommunekologen, ansvarar för att ersätta 
eventuella skadade eller försvunna fågelholkar. Ersättning av holkar kan endast 
ske i mån av tid och ekonomiska resurser. Någon särskild driftbudget finns inte 
avsatt. Kommunekologen ansvarar för att protokollet för övervakning 
uppdateras digitalt med föreningens årliga inrapportering. Kommunekologen 
ansvarar för att kalla till möte med föreningen i februari varje år. 
 
 
Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar varav 
parterna tagit var sitt. 

 

Nyköping den 15 april 2012 

 

För Samhällsbyggnad, Plan- och 
naturenheten 

 För Nyköpings Frisksportklubb 
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