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Fastställelse av skötselplan och ändringar av reservatsföreskrifter för Isberg naturreservat
BESLUT
Skötselplan
Med stöd av 9 § naturvårdsförordningen fastställer länsstyrelsen bilagda skötselplan samt
förordnar att den skall gälla som föreskrifter för naturvårdsförvaltningen av Isberga
naturreservat.
Planen gäller utan tidsbegränsning. Omprövning kan ske om särskilda behov uppstår.
Sådant behov skall anmälas av naturvårdsförvaltaren. Naturvårdsförvaltaren skall även göra
en översyn för att bedöma behovet av revidering vart tionde år och därefter anmäla ärendet
till länsstyrelsen.
Reservatsföreskrifter
Med stöd av 8 och 9 §§ naturvårdslagen och 11 § naturvårdsförordningen meddelar
länsstyrelsen härmed att
-

användning av gödselmedel i de naturliga betesmarkerna förbjuds. Förbudets omfattning
framgår av karta som hör till detta beslut.

BAKGRUND OCH MOTIVERING
Isberga naturreservat bildades 1973-05-21.
Syftet med reservatet är att bevara ett område som är viktigt för förståelsen av landets natur.
De säregna geologiska bildningarna har tillsammans med en lång kulturhistoria skapat
förutsättningar för en unik och skyddsvärd flora.
Skötselplan
Förslaget till skötselplan har remitterats till markägare, Ödeshögs kommun, statens
naturvårdsverk och naturskyddsföreningen i Ödeshög. En del synpunkter har inkommit.
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Förslag har framförts att Isberga naturreservat ska heta Norrö naturreservat eftersom det
är en del av Norrö Västergård. Länsstyrelsen anser dock att reservatet även i
fortsättningen bör heta Isberga eftersom det namnet redan finns pa vägskyltar och informationsskyltar och vid det här laget börjar bli ett inarbetat namn.

-

Förslag har vidare framförts att förbud mot spridning av gödselmedel och
bekämpningsmedel ska gälla, inte bara i den naturliga betesmarken, utan också på åker
och vall inom reservatet. Ett sadant förbud fordar att staten kan gå in med
intrångaersättning. Det föreslagna förbudet framstår därvid som onödigt eftersom de
största naturvärdena i reservatet, som kan skadas av spridning av gödsel- eller bekämpningsmedel, inte ligger på åkrarna.

-

Regelbunden slåtter av ett område är en kostsam insats. Om någon ideell förening skulle
vilja ta upp slåtter inom något område i reservatet motsätter sig inte länsstyrelsen detta
förutsatt att det sker i samråd med länsstyrelsen och naturvårdsförvaltaren.

Länsstyrelsen har i skötselplanen intagit följande förtydligande.
-

Det finns möjlighet att i framtiden plantera in utrotningshotade åkerogräs i reservatet.

Ändrinqar av reservatsföreskrifter
Ett av syftena med avsättandet av Isberga naturreservat är att bevara de naturliga
gräsmarkernas rika flora. Flertalet av växterna i reservatet är anpassade till att leva på
tämligen magra marker. Tillförsel av extra näringsämnen i form av gödselmedel kan leda till
att många av växterna försvinner och den rika floran utarmas.
Kunskaperna om hur markerna hävdades förr i tiden och växterna påverkas av gödselmedel
har ökat sedan Isberga naturreservat bildades.
Länsstyrelsen har p g a det ovan sagda förbjudit användningen av gödselmedel i de naturliga
betesmarkerna i Isberga naturreservat (se bilagd karta).
Hur man överklagar, se bilaga (formulär 115, miljödepartementet).
I den slutliga handläggningen av detta ärende har förutom undertecknade deltagit
länsassessorn Jan Kaller.

Sverker Kärrsgård
Avdelningedirektör

Anna-Karin Willner
Förste byråsekreterare

Delt i handl
JK
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Bilagor
skötselplan
hur man överklagar (formulär 115)
akten (naturreservatsdossier)
Kopia till:
statens naturvårdsverk (2 ex)
Ragnar Pettersson, Isberga, Heda, 599 00 ÖDESHÖG
Ödeshögs kommun
naturskyddsföreningen i Ödeshög, c/o Birgitta Svensson, Vallgatan I2, 599 00 ÖDESHÖG
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05FS 1993:
Utkom från trycket

Föreskrift
om förbud mot användning av gödselmedel inom Isberga naturreservat beslutad
den 4 december 1991.
Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 8 och 9 §§ naturvårdslagen och 11 §
naturvårdsförordningen att användningen av gödselmedel i de naturliga betesmarkerna inom
Isberga naturreservat är förbjuden. Förbudets omfattning framgår av karta som hör till
beslutet (bilaga 2). Bilagan har diarienummer 2310-5270-91 och finns på länsstyrelsen.
Denna föreskrift träder i kraft omedelbart.

Sverker Kärrsgård
Anna-Karin Willner

akten (naturreservatsdossier)
Exp till:
administrativa enheten
Kopia till:
administrativa enheten

