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Olov Steen
Norrö, Heda
599 00 ÖDESHÖG

Naturreservat på del av fastigheten Norrö Västergård 2:1 i Heda, Ödeshögs kommun
Med stöd av 7 § naturvårdslagen förklarar länsstyrelsen nedan nämda fastighetsdel som
naturreservat.
Benämning

Isberga naturreservat

Läge

Cirka 1 km NNO Heda kyrka

Kartor

Topografisk karta 084 2 (8E SO)
Ekonomisk karta 084 27 (8E 2h)
Geologisk karta SGU Ser Aa, No 130, Vadstena

Fastighet

Del av Norrö Våstergård 2:1, Heda socken

Gränser

Grov, heldragen linje på till beslutet
hörande karta, innefattande åkermark
och ängsmark, den senare betecknad med
skraffering

Areal

24,5 ha

Ägare

Olov Steen, Norrö, Heda, 599 00 Odeshög

Syfte

Reservatets syfte är att säkerställa ett för
kännedomen m landets natur betydelsefullt
område som genom sina vackra och intressanta
landformer och sin märkliga flora är av stort
värde ur vetenskaplig naturvårdssynpunkt och
därtill av vikt för det rörliga friluttslivet.

Föreskifter jämlikt 9 § naturvårdslagen
Av de intrång som ägaren enligt 9 § naturvårdslagen kan förpliktigas tåla, skall i detta fall
gälla skyldighet att tåla dels att parkeringsplats anordnas, dels – inom ängsmarken –
eventuellt erforderlig vegetationsröjning, slåtter eller bete och i samband därmed erforderlig
stängsling i det fall ägaren själv inte kan ombesörja bete i lämplig omfattning.
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Föreskrifter gällande ägaren och nyttjanderättshavaren
Det är förbjudet
1. att uppföra ny byggnad
2. att anlägga väg
3. att verkställa täkt, sprängning, schaktning, dikning, dämning, utfyllning, tippning,
bränning eller annan
liknande åtgärd som kan skada markytan, landformerna eller landskapsbilden
4. att anordna upplag, dock må för jordbrukets behov tillfälliga upplag göras inom
åkermarken
5. att framdraga ledning
6. att uppföra stängsel annat än för betesdrift
7. att framföra motorfordon utanför vägen Heda-Norrö Västergård annat än för jordbrukets
behov
8. att inom ängsmarken utföra mekanisk markbehandling
9. att inom ängsmarken sprida bekämpningsmedel eller – annat än i den mån det medges i
gällande skötselplan gödselmedel samt att inom åkermarken sprida dylika ämnen från
luften
10. att så eller plantora skog samt att inom ängsmarken ändra florans eller faunans
sammansättning genom införande av nya växt- eller djurarter
11. att gräva upp växter inom ängsmarken

Utan hinder av gällande bestämmelser skall det vara tillåtet
att rensa en av de
grundvattenförande sänkorna inom ängsmarken från vegetation, dy och dylikt för att hålla
betes djuren med dricksvatten. De bortrensade massorna får dock ej uppläggas inom
ängsmarken.
Användningen av gödselmedel inom ängsmarken skall regleras i skötselplanen och
anpassas efter eventuella förändringar i floran. Följande riktvärden, räknade på rena
grundämnen, bör ej överskridas i skötselplanen: kalium 50 kg, kväve 30 k och fosfor 40 kg
per ha och år. Med hjälp av skötselplanen skall det också vara möjligt att under ett eller
flera år helt förbjuda spridning av gödselmedel inom ängsmarken.
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Föreskrifter gällande allmänheten
Det är förbjudet
12. att gräva upp växter eller plocka blommor
13. att på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt
14. att framföra motorfordon eller cykel annat än på vägen Heda-Norrö Västergård
15. att parkera annat än på därför avsedda platser
16. att tälta eller uppställa husvagn
Länsstyrelsen erinrar om de förbud, som allmänt gäller beträffande annans område, varvid
här må nämnas förbuden
dels enligt naturvårdslagen att skräpa ned utomhus med plåt, glas, plast, papper, avfall eller
annat
dels enligt jaktlagen att olovligen jaga eller fånga fåglar samt taga ägg, ungar eller bon
dels ock enligt brottsbalken att olovligen från träd taga ris, grenar m m

Vård-och förvaltningsföreskrifter
Reservatet skall i naturvårdshänseende vårdas och förvaltas av skogsvårdsstyrelsen efter
samråd med markägaren. För ängsmarken skall efter samråd med markägaren och länets
skötselråd upprättas en skötsel- och dispositionsplan, som i första hand bör underlätta
fortsatt betesdrift i sådan omfattning, att den värdefulla floran bevaras. Skogsvårdsstyrelsen
skall medverka i underhållet av tillfartsväg och parkeringsplats i den utsträckning slitaget
betingas av allmänhetens utnyttjande av vägen
Reservatet skall utmärkas genom skogsvårdsstyrelsens försorg enligt anvisningar från
statens naturvårdsverk.
Besvär till Jordbruksdepartementet enligt bilaga (formulär 8)
I detta ärende har samråd skett med lantbruksdirektören Erik Månsson ooh bitr
länsjägmästaren Tore Tejle.I den slutliga handläggningen av detta ärende har förutom
undertecknade deltagit länsassessorn Hans Fernwall, bitr länsarkitekten Gunnar Sjöstrand
och bitr överlantmätaren Ragne Uhrberg.
L Rydberg
Länsråd

Arne Krigström
Byrådirektör
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Bilaga
Utdrag av fastighetskartan 084 27

Kopia till
akten (naturreservatdossier)
Statens planverk, Box 220 27, 104 22 STOCKHOLM 22
Statens naturvårdsverk, Fack, 171 20 SOLNA 1
Statens vägverk, Vägförvaltningen i Östergötlands län,
Fack, 580 02 LINKÖPING 2
FBM Mjölby lantmäteridistrikt, Lagmansgatan 24 C, 595 00 MJÖLBY
Ödeshögs kommun, Kommunkontoret, 599 00 ÖDESHÖG
Svenska Naturskyddsföreningen Riddargatan 9, 114 51 STOCKHOLM
Skogsv&rdsstyrelsc-n, Box 440, 581 04 LImCÖPING 1
Polismyndigheten i Mjölby polisdistrikt, Järnvägsgatan 2, 595 00 MJÖLBY
juridiska enheten
planenheten
lantmäterienheten
registret 2 ex
länskungörelse
tidningskungörelse
lantbruksnämnden, Box 435, 581 04 LINKÖPING 1
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