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Syftet med reservatet' är att området skall bibehål-
las i nuvarande skrck, varvid särskilt iakttages att
dess karaktär av betesmark bevaras. Vidare syften är
att bevara och utveckla livsmiljöer för de arter som
är knutna til1 fristående qrova ekar, samt främja
återväxt för att bibehålla 1ång kontinuitet av ek i
området. Trädkronor på äldre grov ek skafl ges möj-
lighel att utvecklas. Naturvärdena skall öka i takt
med att ekarna blir allt äldre och andelen qrov le-
vande och död ved av ek till-tar.

ReservateI skall vara tillgängliqt för det rörLiga
friluftslivet och vetenskaplig forskning under stort
hänsrznsfaoanci e tiIl flora och fauna under nåoående! I/uYqultuE

j ordbruksdrift.
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BESLUT

Datum

2006-03-14
Arendenummer

5 r 1 -8349-05

A}IDRING AV BESLIIT FOR NATI'RRESERVATET OSBY OFEERLI'ND
r SKATELöVS FöRSÄT'TLING, ALVESTA KOMMT'N

BESLUT

T,änssfvrelsen beslutar med sföd ,=\/ 7 kan. 5 S i-rod-ioJ L!VVJ U

stycket miljöbalken (1998:B0B) om ändringar i besl_u-
tet för naturreservatet Osby offerlund (Länsstyrel-
sens resolution 1950-06-22 med diarienummer IIIö1-
30-56 och Länsstyrelsens beslut L91L-05-03 med dia-
rienummer IIIR11-3p-68 ) .

Ändringarna innebär en revidering och modernisering
av innehållet i ovannämnda resofution och beslut. På
nrrrnrj här:rr elr:l I FÄl i:nr]o n5I I : €Är nr Fgd_Lrd ror naturreservatet
Osby offerlund.

För att uppnå syftet med reservatet beslutar Läns-
styrelsen att angivna föreskrifter skall gälla för
reservatet, Se nedan under RESERVATSFÖRESKRIF'TER.

fasIs[äller bifogad skötselplan
reservatets lånqsiktiqa vård.

utser Skogsstyrelsen distrikt Krono-
f förvaltare av reservatei i samråd

MARS-O6,DOC

Postadress Gatuadress

351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8

Telefon

0470-860 00

Telefar
0470-862 20

E-post

lansstyrelsen@g. lst. se

Hemsida

www.g.lst.se
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Datum Ärenclenummer

2006-03-14 511-8349-05

Länsstyrel sen upphäver resoluLi onen den 22 juni
196A, med diarienummer IIIÖ'l -30-56 och LänssLyrel-
sens beslut 3 maj I91Ll med diarienummer IIIR11-3p-
68, såvitt avser syftet med naturminnet, fridlys-
ningsföreskrifter och skötselbeskrrvnrng samt natur-
vårdsförvaltare. Det innebär att resolutionen den 22
juni 1960 fortfarande gäller såvitt avser förklar-
ingen av Osby offerlund som naturminne vilka i da-
.'Fns laosrifinin,r årFn-råf iskt har statusen naturre-YslrJ

JC!VOU.

RE SERVAT S FÖRE SKRI FTER

A. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 S niljöbalken
om inskränkningar i rätten att använda mark- och
vattenområden i naturreservatet

Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning
är det förbjudet att:

l.bedriva täkt av berg, sten, grus' sand/ lera,
jord, torv eller annan jordart;

2. borra, spränga, schakta , qräva, dika, tippa, el-
ler utfylla;

3. anordna upplag;

/ rrnnf ära n\/ -'^r x^^^i ^^.:. ulr}Jrvi G lrJ OllrOVYllrllY/

5. anlägga luft- eller markledning;

6. använda kemj ska bekämpninqsmedel, konsLgödse1,
kalk eller andra kemiska Preparat;

7. tillskottsutfodra betesdlur som vistas inom re-
servatet-,'

B. utfordra vitt eller anlägga åtel;

9. avverka, upparbeta eller ta bort vindfällen av
lövträd.

Anmärkning: Vindfälle eller dÖda grenar får
flyttas till lämpligare plats inom reservatet '
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2006-03-74 511-8349-05

B. Föreskrifter med stöd av 7 kaP. 6 S miljöbalken
om skyldighet att tåJ-a visst intrång

Markägare och rnnehavare av särskitd rätt till mar-
ken f örp-L i kLas tåla att f ö-L j ande anord.n i ngar j ord-
nin^qtOt t. ncl.. å1_^ä rÅar -ri.ltaS:llIltu>Ld-L-I> (rull oL9orusr vfL

1. utmärkning av reservatsgräns/ lordningställande
av anordningar för alLmänheten i form av stäng-
seluppsättning och uppsättning av informations-
skyLtar;

2. skötselåtgärder utförs inom reservatet, som er-
fordras för reserval,ets skötsel och vård;

- oete
- röjning
- ringbarkning
- avve rkning
- flyttning av vindfälle
- stänqselsättninq

3. åtqärder för vetenskaplig undersökning som i för-
vä; godkänts av LänsstYrelsen.

C. Föreskrifter med stöd av 7 kaP. 30 S miljöbalken
om rätten att färdas och vistas inom reservatet och
om ordningen i övrigt inom området (gäIler för aII-
rnänheten)

Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning
är det förbjudet att:

1. förstöra eller skada fast naturföremål eller yt-
bildning/ exempelvis genom att gräva, borra,
måla, frejsla eller på annat sätt skada block el-
ler dylikt;

2. utan förvaltarens tillstånd framföra eller parke-
ra motordrivet fordon eller s1äpvagn;

3. göra upp eld;

4. plocka eller gräva upp svampar' mossor eller la-
var annat än matsvamp fÖr husbehov,'
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Ärentlenummcr

511-8349-05

fälla eller på annat sätt skada levande eller
döda träd eller buskar;

6. fånga eller samla in insekter och snäckor.

Från föreskrifterna C: 4, 5 och 6 undantas åtgärder
FÄv rra1- onqlr:nl ia rrnr'l orqökn i'^^ : f ^ --'ärr rrorikårl sI\r! VCL=rlJNql.,-19 UllusLDv^rr ll9 Jvllt I Ivr vqY Yvvr\uLrLJ

av Lansstyrersen.

Föreskrifterna under A, B och C utgör inte hinder
för förvaltaren att utföra de åtgärder som behövs
för att tillgodose ändamålet med reservatet enligt
fastställd skötselplan, bilaga 2.

Föreskrifterna under C träder i kraft den dag som

framgår av kungörandet i 1äneLS författn-Lngssaml ing
och i ortstidning. Föreskrifterna gäller även om de
överklagas.

Utöver ovan angivna föreskr i fter gäIler annan lag-
cf i Frni nc hl å mi Iiöh:l ker I -r'!r --^!:€t_ ni na lc'r-

--*.,'--Ir JdJ\Lld9)Ll t LlIIrr9t Lsr

r:nalzÄrn inncl:dån nr-h krr'l l-rrrm innesl aclen ^I O119^VIllIlIyJrqYUrr vuLr

ADMINISTRATIVA DATA

Namn:

Ohiol<tnr'

!o11.

Kommun:

I orsamr rng :

Läge:

A-^^^^v.
UIdIlJUI .

F-.a sf t ohet s- och
---1.ä^--l-rl-nnmarKaga rKd. Le9 o r f

Förvaltare:

Oqhrr nf f er IrrndvJv J

01 024L2

Kronoberg

Alvesta

S kate löv

Ca 1 km sydost om sjön Salen
och 2 km norr om HusebY

Enligt karta, BiIaga 1

2,6 ha

Del av Huseby 10:1

Skogsstyrelsen distrikt Kronoberg
Östra i samråd med markägare.
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Ekonomisk karta: 4E9f - 44495

Tononrafisk karca:

Nl ri rrrda^ffraf l -V-\d-uL9UvVIqIfoN

region:

Pilrcnhialz]- nr'

4E TINGSRYD NO

Sydöstra Smålands skogs- och sjö-
rika slättområden

NROO1A24 Åsnenområdet
(naturvård)

Mörrumsån enligt 4 kaP 6 S MB

( vattendrag )

Arendenummer

511-8349-05

BESKRIVNING AV OMRADET

oehrz offerlrrntl är ett litet reservat om 2,6 ha ek-vrp y

l^ - -*^ -1, I fjrr cal.rru nmrådal_ trkhåarmå r-naqmarK solil _L Igger norr om .ruöEUyurrL! qus L . !^liovrL.q!

ken är belägen på en svallad moränkulle, omgiven av
åker- och betesmarker. Från kullen har man utblick
Ärror i ordlrruksmarken. Reservatet är en mindre del avvvu!

en betesmark. Inom reservatet finns 15 grova ekar
med en stam som är över en meter i diameter samt yt-
terligare sju ekar med mindre diameter. Ett fåtal av
dessa ekar är hålträd. Några av ekarna som fridlys-
tes 1960 har blåst omkull. I trädskiktet finns även
äldre apel, aSP, bjÖrk, fågelbär och tall. I busk-
skiktet finns hagtorn och hassel. området har troli-
qen hävdats under lång tid.

Området är av riksintresse för naturvården. Mörrum-
såns avrinningsområde sträcker sig inom reservatet,
vilket är av riksintresse för vattendrag.

r-ör mer detaljerad beskrivning av natur- och kultur-
miljö samt friluftsliv, Se vidare i skötselplanen'
bilaga 2.

REDOGÖRELSE F'ÖR ARENDET

Den 22 juni 1960 fridlystes Osby offerlund, ett om-
råde med 1B vidkroniga ekar som naturminne. Resolu-
tionen, fridlysningsföreskrifter och skötselbeskriv-
ning samt naturvård.sförvaltare (Skogsvårdstyrelsen)
fastställdes. I februari L96I, ändrades resolutionen
och fröken Florence stephens, Huseby slott, förord-
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Statens fastighetsverk har yttrat s

har inget att erinra mot föreslaget
Ier skötselplan.

nades till förvaltare av Osby offerlunds naturmrnne.
Vid införandet av naturvårdslagen, den I januari
L965, överfördes automatiskt naturminnet Osby offer-
lund titl Osby offerlund naturreservat. I maj f91I
beslutades att förordna Skogsvårdsstyrelsen i Krono-
bergs län att förvalta Osby offerlund i samråd med
markägaren.

Den mer än fyrtifem år gamla resolutionen har nu
ändrats om tilt ett beslut med syfte och föreskrif-
ter samt en skötselplan i enlighet med miljöbalken.

Förslag till beslut och förslag titl skötselplan har
arbetats fram av Länsstyrelsen under hösten 2405 -

Under hösten har Lantmäteriet g;ort en inmätnrng av
reservatsområdet. Arealen för reservatsområdet har
f aststäl-lts till 2, 6 ha.

Förslag titl beslut och skötselplan har remitterats
till berörda myndigheter och olika föreningar. Mark-
ägare och övriga sakägare har förelagts att komma in
med eventuella erinringar. Föfjande yttranden har
inkommit.

Arenclenummer

51 1 -8349-05

ärendet och
beslut el-

igi
rill

Naturvårdsverket har valt att- avstå från att yttra
sig i ärendet.

Skoossfrzrel sen tillstyrker moderniseringen av beslut
vrlvYUvu y t v4vv

och skötseLplan och framför några synpunkter. Skogs-
styrelsen anser att syftet bör formuleras oR, med
lydelsen "områdets karaktär av betesmark skal-l beva-
ras" istället för "nuvarande skick" eftersom naturen
ständigt kan förändras och då kan det vara svårt att
behålla. Vidare anser Skogsstyrelsen att de gamla
ekarna skall bevaras och återväxt endast främjas
utan att inskränka på dem. Reservatsområdet anses
också för litet för att bibehålla kontinuiteten av
ek inom reservatet. skogsstyrelsen tycker att vind-
fäll_en och döda grenar bör få flyttas till lämpliga-
re plats inom eller utom reservatet. Detta med tanke
på att hela reservatet skall kunna beteshävdas '
Skogsstyrelsen anser också att man inte bör tillåta
naturligt uppkomna bränder att brinna fram till en

lämplig begränsningslinje inom mindre nat-urreservat.
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Smålands museum har inte några invändningar eller
sy"p""kt.t på förslaget till beslut eller skötsel-
^r -- nrrnmn'_ anser Smålands museum att den histo-PI
rjska dimensronen i området borde Iyftas fram yLter-
lrqare, främst för att förstå områdets framtida
skötsel.

Alvesta kommun har lämnat yttrande och bedömer för-
slag till beslut och skötselplan som tillfyllest-
Däremot anser Alvesta kommun att reservatets areal
borde utökas från nuvarande 2,6 ha till åtminstone
storleksordningen 10 ha för att långsiktigt kunna
nnnräf thålla doqq q.zfl-e- \/idare anSer man aft detuvvrquurrq!!u

ne-Oo.s svårt att på sikt vidmakthålla tillräckligt
mängd grov solexponerad död ved med nuvarande areal.
Reservatsnamnets ursprung och eventuella fornläm-
ningar från området bör också nämnas' anser Alvesta
kommun.

I'örslag till beslut och skötselplan har även sänds
till sakägarna Bröderna Bengtsson och Skogssällska-
pet samt trtl följande: Riksantikvarieämbetet, Lant-
mäterimyndigheten, Huseby bruks intresseförening,
Länsekologen (Ingvar Nrlsson), Naturskyddsföreningen
i Alvesta, Naturskyddsföreningen i Kronoberg, Krono-
berqs Ornicologiska Förening och Växjö Mykologgrupp.
Oessa har inte inkommit med några yttranden eller
synpunkter.

MOTIVtrRING

Området Osby offerlund förklarades den 22 juni 1960
som naturminne med stöd av 6 S naturskyddslagen
(1952:6BB). Vid införandet av naturvårdslagen, den 1

januari \965, överfördes större naturminne till na-
turreservat. Genom 2 S Lag (1998:811) om införandet
av miljöbalken upphävdes naturvårdslagen. Enligt
övergångsbestämmelserna gäller dock samma områdes-
skydd som tidigare och de nya bestämmelserna i mil-
jöbalken skall tillämpas för denna typ av äldre na-
turreservat fr.o.m. mirjöbalkens införande den 1 ja-
nuari 1999.

Enligt 7 kap 5 S 3 stycket miljöbalken, fär Länssty-
relsen om det visar sig finnas nya skäl eller behövs
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ytterligare inskränkningar för att uppnå syftet med

skyddet, meddela beslut om detta.

Med stöd av 7 kap 5 S 3 stycket miljöbalken' bedömer
Länsstyrelsen att det finns skäl att besfuta om ut-
ökade föreskrifter och därtill bifogad skötselplan i
Osby offerlund, för att uppnå syftet med naturreser-
vatet. Faststätld resolution, den 22 juni 1960, in-
nehå1 Ler mycket knapphändiqa föreskrifter och upp-
gifter om skötseIn. Föreskrifterna i beslutet och
därtill skötselplan syftar till att säkerstäl1a be-
tesmarkens karaktär och livsmiljöer för de arter som

är knutna till fristående grova ekar.

Föreskrifterna begränsar markägare och nyttjande-
rättshavare att utföra åtgärder som kan skada natur-
värdena. Bevarandet och utvecklingen av naturvärdena
inom reservatet, går inte förena med ett rationellt
jord- och skogsbruk samt med exploatering inom re-
servatsområdet.

Föreskrifterna begränsar allmänhetens möjligheter
att elda, transportera fordon utan förvaltarens
tillstånd och rnsamla insekter eller skada levande
eller döda naturföremå1. Dessa verksamheter är inte
heller förenfiga med bevarandet och utvecklingen av
naturvärdena inom reservatet.

Länsstyrelsen har Lagit ställning tilL inkomna syn-
nrrnkfer och fört in vissa ändringar i beslut och
skötselplan.

Länsstyrelsen anser liksom Smålands museum att re-
servatsområdets historik är av yttersta vrkt att
känna tilt vid förståelsen av vilka skötselåtgärder
som bör prägla området i framtiden. Dessvärre finns
inga för Länsstyrelsen kända utredningar eller upp-
gifter om detta.

Länsstyrelsen gör bedömningen att en utökning av nu-
varande reservatsareal ej behövs för att uppnå syf-
tet med reservatet.
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Naturreservatet Osby offerlund utgör en mindre deL
av det större Äsnenområdet som är av riksintresse
för naturvården (objektnummer NRO-A1024), enligt Na-
turvårdsverkets beslut 19BB-09-19 och 2000-02-01 -

Reservatet ingår även i Mörrumsåns avrinningsområde
vilket är av riksintresse för vattendrag. Områden av
riksintresse för naturvård och vattendrag skall en-
ligt hushållningsbestämmelserna i 3 kap 6 S miljö-
l-::llron qlrrzr'ld: ' å+^rr-l^ r'^- ^1+-nlir-rr skaria.-,,f *-*5 IILUL d L9drLrC-L >L./lll NGll yoLoVr r 9 u r^ouq

natur- eller vattenmil-t ön.

LänsstyreLsen anser, vid en inLresseprövnrng enligt
7 kap 25 S miljöbalken, att ändringarna i reservats-
föreskrifternas utformning innebär en rimlig balans
mellan de värden som skaLI skyddas och det inLrång
detta innebär för enskrlds rätt att använda mark och
vatten. Ändringarna i reservatsbeslutet är förenliga
med miljöbaLkens mål i 1 kap. 1 S och bestämmelserna
om hushållning med mark och vatten i 3 och 4 kapit-
len miljöbalken samt med översiktsplanen (antagen
1994-IA-25) för Alvesta kommun.

FÖRORDNANDE OM KUNGÖRELSEDELGIVNTNG

Länsstyrelsen förordnar, med stöd av 16 S delqiv-
ningslagen (1970:428) jämfört med 27 S förordnrngen
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m-
att deLgivning av detta beslut skal L ske genom kun-
görelse. Kungörelsen skall inom 10 dagar rnföras I
t i dn i nrron Små I :nr^l snosten ^ Do I rrt rzn I nfion skal] anSeSLILllll ll9gll JrLLololluJyvJ uvlr.

ha skett på tionde dagen efter dagen för detta be-
slut, förutsatt att kungörelsen inom den tiden in-
förts i ovan nämnda tidningar.

Besl-utet håffs tillgängligt på Länsstyrelsen' Kungs-
ga Ian B, Växj ö .

HUR MAN ÖVTRTIECER

Detta beslut kan överklagas genom skrivelse till re-
geringen. Överklagandet skall dock skickas in tilt
Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 B6 VÄXJÖ. Läns-
styrelsen måste ha fått överklagandet senast den 1B

april 2006, annars kan inte regeringen pröva över-
klagandet.
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Överklaqandet bör

hänvisning till detta beslut, dnr 511-8349-05
vad som skal-l ändras
namnteckning, namnförtydligande och
adressuppgifter
eventuella handlingar som stöder överklagandet

UPPLYSNINGAR

Beslut i ärendet har fattats av Landshövdingen Lars-
Äre Lagrell.

I den slutliga handläggningen av ärendet, i vilket
Jonas Wäglind varj-t föredragande har även länsråd
Claes Sjöblom, miljövårdsdirektör Carl-Philip
Jönsson, funktionsansvarig för naturvård Elisabet
Ardö, chefsjurist Lena Stjernqvist, planhandläggare
Dan Jan6rus, lantbrukskonsulent Robert Simonsson
samt länsantikvarie Marqit Forsström närvarit.
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Delgivningssätt
Beslutet skall- kungöras i länets författnings-
samlingar samt i SmåIandsposten.

Bilagor
i-, Beslutskarta
2. Skötselplan inklusive karta
3. Lantmäteriets gränsbeskrivning
4. Sändlista
5. Miljöbalkens regler om naturreservat
6. Hur man överklagar
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