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Naturreservatet Isakstorp bildades 2015 och omfattar  
ca 15 hektar. Syftet med reservatet är att bevara områdets  
biologiska mångfald samt att bevara och vårda områdets  
naturmiljöer, utöver detta även att bevara naturreservatets  
kulturmiljövärden, som tex stengärden och odlingsrösen.

Förvaltare : Länsstyrelsen Skåne

www.lansstyrelsen.se/skane

            Föreskrifter

Inom naturreservatet Isakstorp är det förbjudet att:
• bortföra ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt 

skada levande eller döda, stående eller liggande träd 
och buskar,

• gräva eller på annat sätt skada block, stenar,  
terrängformer eller stenmurar,

• gräva upp växter eller plocka växter för kommersiellt 
bruk,

• plocka eller skada mossor, lavar eller vedlevande 
svampar,

• tälta eller ställa upp husvagn, husbil eller  
motsvarande,

• göra upp eld,
• parkera annat än på vändplatsen,
• införa för området främmande växt- eller djurarter,
• medvetet störa eller skada djurlivet eller dess  

livsmiljö, till exempel genom att hacka eller flytta på 
förmultnande ved eller medvetet vistas i närheten  
av häckande fåglar,

• sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller 
därmed jämförlig anordning,

• cykla eller rida annat än på väg.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens  
tillstånd:
• fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra  

ryggradslösa djur annat än genom håvning,  
handplockning eller annan selektiv metod* med  
efterföljande återutsättning inom naturreservatet.

*Med selektiv metod menas handplockning, håvning, sållning eller annan  
teknik där de djur som inte ska  studeras närmare direkt återutsätts och 
ingreppen i deras livsmiljö blir försumbara eller kan återställas  omedelbart. 
Fällor är inte att betrakta som selektiva, oavsett utformning.

”Skogstjärnorna frodas aldrig. 
De bara reder sig 
med karg nätthet i mossan. 

De är spensliga, 
men vet ingenting om den söta vekhet 
du vill tillskylla sommaren.  
Det spensligas bestämdhet  
 är inte mindre än ekens.” 

Skogstjärnorna av Harry Martinson 
(Passad, 1945)

Skogsstjärna

Trientalis europea

I den triangel som naturreservatet Isakstorp 
bildar finns ett omväxlande skogsområde med 
hedbokskogar på de torra kullarna.  
I de fuktiga områdena växer lövsumpskog där 
träden står med vatten kring rötterna.  
Längs bäcken som rinner genom reservatet 
växer svämlövskogar med al och björk.

Skogens träd och stenar är fulla av lavar och 
mossor. Här växer fällmossa, fjädermossa och 
guldlockmossa, arter som visar att det är ett 
område med höga naturvärden.  De samsas 
om utrymmet med många andra mossor, lavar 
och svampar. 

Kampen mellan gran och bok 
Om inte granen planterats in runt om i Skåne 
hade norra Skåne varit platsen för  en kamp 
om herraväldet i skogen mellan gran och bok. 
Bokens norra utbredning möter här den  
naturliga sydgränsen för gran. I Isakstorps  
naturreservat vill vi bevara bokskogen och 
därför hjälper vi boken att dominera genom att 
manuellt röja bort alla granar som dyker upp. 

I området finns inga markerade leder, 
men du är välkommen ut i skogen för  
härliga naturupplevelser.

Välkommen till Isakstorp


