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BESKRIVNINGSDEL

1 SYFTET MED RESERVATET

Syftet med reservatet är att området skall bibehål-
las i nuvarande skick, varvid särskilt iakttages att
dess karaktär av betesmark bevaras. vidare syften är
att bevara och utveckla livsmiljöer för de arter som

är knutna till fristående grova ekar, samt främja
återväxt för att bibehålla lång kontinuitet av ek I
området. Trädkronor på äldre grov ek skall ges möj-
lighet att utvecklas. Naturvärdena skall öka i takt
med att ekarna blir allt äldre och andelen grov le-
vande och död ved av ek trlltar.

Reservatet skall vara tiltgängligt för det rörliga
friluftslivet och vetenskaplig forskning under stort
hänsynstagande till flora och fauna under pågående
j ordbruksdri ft .

2 ADMINISTRATIVA DATA

Namn: OsbY offerlund

01 02a12

Kronoberg

Alvesta

Skatelöv

Sydost om sjön Salen

iJr Iaqa J

2,6 ha

Del av HusebY 10:1

Statens fastighetsverk

Förvaltare: Skogsstyrelsen distrikt Krono-
berg Östra i samråd med mark-
ägaren.

Ekonomisk karta: 4tr9f 04495
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Datum Ärett.lettu'lnrer

2006-03-14 511-8349-05

Tonocrr: f i sk karta : 4E TINGSRYD NO
\T-!.. --€i Skl\d-Lurvuu9ra!r

reg-ron: SYdöstra Smålands skogs-
och slörika s1ättområden

Riksobjekt nr: NROOlA24 Åsnenområdet
(naturvård)

Mörrumsån enligt 4 kaP 6 S

mifj öbalken (vattendrag)

Tabell 1. Prioriterade bevarandevärden

Tabell 2. Naturtvper enligt nuvarande förhålLanden
h enIrgL bevarandemåIen

3 HISTORISK OCH NUVARANDE MARK_ OCH VATTEN_
ANVANDN I NG

Osby of ferlund liqger omkring 5 k-j- lomeLer norr om

Qlz:l_ al ärzqf iorrlanq hot rrel ande f nrn lärrninosområde.J^ALEMJ! lvr velrJ vuuj/

Fornlämningar från området vittnar om tidiga bosätt-
nlngar i form av gravfält och stensätLningar samt
resta stenar. Inga kända fornlämningar har hittats
rnom reservatsområdet. Efterforskningar om Osby of-
ferlunds namn eller historia har inte g;orts'

Området har förmodliqen betats under lång trd och
betas kontinuerligt årligen. Reservatet är en träd-
klädd betesmark omgiven av ett betydligt större
åkerlandskap. Betesmarken har troligen qödsLats och
har en LydIig kvävepåverkan inom reservatsområdet.

4 OMRÄDETS BEVARANDEVARDEN

4.L GeovetenskaPlrga värden

Berggrunden inom Osby offerlund består av medel-
till finkornig Växjögranit.

MarksJ-ag Bete smark
Naturtrlp Trädklädd beLesmark
Strukturer Vidkroniga ekar, död ved

OC erl L e A clI I(-lelltd

Naturtlp Areal enJ-igt
nuvarande för-
hållanden (ha)

Areal enligt be-
varandemålen
(ha)

Trädklädd betesmark 2,6 2,6
SUMIqIA 2,6 2,6
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D,rtum Äretr.lenumtlet'

2006-03-14 511-8349-05

Reservatet ligger till stora delar på en mlndre' men

ändå markerad, kulle av morän. Kullen är svallad och
har m irrka lanclformer.

4.2 Biologiska värden

De biologiska värden som finns inom reservatet är
starkt knutna till grov äldre ek med lång kontinui-
tet. I reservatet har 15 stycken fristående grova
ekar med en stam som är grövre än 110 meter i diame-
ter samt hålträd inventerats, under 2005. Några av
dessa ekar är dubbla med en yngre ek vid sidan av
den äldre grövre. Tillsammans utgör det totalt 22
ekar. De grövsta uppmätta ekarna har en diameter om

1,5 meter och I,3 meter. Förutom ek finns apel, ask,
åSp, björk, fågelbär, gran och rönn samt några äldre
tallar i trädskiktet. I buskskiktet finns hagtorn
och hassel samt nyponrosor.

Området är av riksintresse för naturvärden. Reserva-
tet ligger inom Mörrumsåns avr:-nningsområde och är
av riksintresse för vattendrag. Alvesta kommuns
örzers i kf sn.l an f örklarar att naturvärdena skall bibe-
hållas med särskrld hänsYn.

4.3 Turism och friluftsliv

4.3.I Tillgänqlighet

Osby offerlund är tillgängligt genom att
komma in genom en betesmark norr om re-
servatet, vid bilvägen mellan Huseby och
Törnåkra. Bilvägen ansluter till riksväg
23 norr om HusebY.

4.3.2 Friluftsliv och anläggningar

Vid en parkeringsficka utmed vägen finns
en informationstavla Placerad.

4.3.3 Känslighet för slitage och störnrngar

Reservatet är inte känsligt för störnrng
eller måttligt slitage.
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GENOMFÖRDA INVENTERINGAR OCH DOKUMENTATION

Bas i nvenLering i gräsmarker' Länsstyre Isen , 2005.

Berggrundskartan, Karlskrona, SGU, 1991'.

Beslut, IIIR11 3p 68, LänsstyreLsen, I9lI.

Historia för framtiden, Kulturminnesvårdsprogrammet
för Kronobergs län. Kronoberqsboken 1981, Länssty-
relsen & Smålands museum 1981.

Tzraanl.rornq ppl_.rr \lr+rr-rrå-^lqnr.]afl^åm föf Krr:n^krerrrqI\l lrlIUUC- VJ rlqLL.]I, l\OLUI valvJyl vYrurLr Lvr

län. Länsstyrelsen i Kronobergs län, 1989.

Resolution, IIIÖl 30 56, för Offerlunden, Länssty-
relsen, 1960.

Ängs- och betesmarksinventeringen, Länsstyrelsen,
2000-2004.

Örzersi ktsol an för Alvesta kommun,
antagen av kommunfullmäktige L994-fA-25.
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Datum Äretr,lclrulnmer

2006-03-14 511-8349-05

PLANDEL

5 SKOTSELOMRÅDEN
Hela reservatet är indelat i 2 skötselområden vilka
utgår från den markanvändning eller skötsel som ska
genomföras, se skötselplanekarta (BILAGA a) .

Skötselområdena är:
1. Ekhage
2. Friluftsliv

Skötselområde 1: Ekhage (2,6 }:a)

Beskrivnrng: Området har en tydlig påverkan av hög
k"anetif f qå"q och är tämligen vä LhävdaL . Fälts kiktet
består i huvudsak av brännässla, groblad, hallon,
hundkäx, hundäxing, nejlikrot, röllika, skräppor'
smörblomma och svartkämPar.

Bevarandemål:

1. Den totala arealen betesmark skall uppgå tilL
2, A ha.

2. Betesmarken skall vara betespåverkad till
minst 15 % av ytan, vid vegetatronsperiodens
slut.

3. Krontäckning av träd- och buskskikt skall max-
imalt uppgå till 50 Z.

4. I trädskiktet eftersträvas kontinuitet av fri-
stående vidkroniga ekar samt i buskskiktet
främst blommade och bärande buskar såsom hag-
torn och nyponrosor samt hassel. Aven andra
lövträd kan förkomma, främst i östra delen-

5. Gran skall ej förekomma i ekhagen.

Skötselåtgärder :

. Ärligt bete får ske mellan den 15 mars till och
med den 15 november.

. Avverkning, rö)ning eller ringbarkning för se-
lektivt urval av träd och buskskikt.

. Nedblåsta träd och grenar kan flyttas till
lämplig plats i reservatets östra del '

. Vid behov plantera ek, som härstammar från om-
rådet, på öppna platser inom reservatet'



^d0D\

MLANSSTYRELSEN
QITKRoNoBERCSLAN

7 (10)

SKÖTSELPLAN

Datum

2006-03-14

Skötselområde 2: Friluftsliv (2,6 h,al

Ilaclzrirzninc.

t 
"*t "-"rlunds 

naturreservat finns
skylt som beskriver områdets historia
högsta punkt.

Bevarandemäl:

BILACA 2

Ärenclenumtner

511-8349-05

en mindre
på holmens

1. Det skall finnas minst en informationsskylt som

åtminstone beskriver naturreservatets syfte och
föreskrifter samt bevarandemåI.

2. Besökare får röra sig fritt i betesmarken inom
reservatet.

3. Bänk för sittmöj Ligheter kan placeras rnom na-
turreservatet.

4. Området skall vara en resurs för både yngre som

äldre besökare och minst B0 % av gästerna skall
vara nöjda med sitt besök i reservatet.

qkö1_ selå-oärrl er:"YY--'

. Underhåll av informationstavla sker vid behov.

6 JAKT

Jakt är inte reglerat genom reservatsföreskrifterna
annat än vid stödutfodring av vilt och anläggande av
åtel, vitket inte är tillåtet.

7 BRÄNDER OCH STORM

Bränder som uppkommer inom Osby offerlund, med na-
turlig antändning, får brinna tills elden när reser-
vatsgränsen. Reservatet kan användas Som tidsvinnare
vid bränder. upprättas brandgata vid reservatsgrän-
sen är det l-ämpliqt att fälla träd rnåt reservatet.

Vid stormfällnrng skall träden ligga kvar rnom re-
servatet. Ligger de nedblåsta träden olämpligt pla-
cerade fär dessa flyttas till annan lämpl-ig plats
rnom reservatet.
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Ärenclenummer

511-8349-05

B UTMARKNING

Del av reservatsgränsen skall märkas ut enligt
Svensk standard (SIS 03 15 22) vilket innebär att
.1,rÄnqmärken må I -- ^å t r5-l or-l- sf nlna1- som SIåS ned i-..JIdJ yO Ll AU ULll DUvlt'uL

marken. Gränsmärkena skall placeras så att man kan
se från ett märke till nästa. Vid gränsmarkering i
skogsmark skall i gränslin;en, med 0,5 m på vardera
sidan reservatsgränsen, rö;as en tydlig gata. Denna
gata får vid behov underhållas av reservatsförvalta-
ren. På öppna piaLser uLe 1 beLesmarken krävs ingen
nränemårkori nr-.,---..J.

DOKUMENTATION OCH UPPFÖLJNING

9.I Uppföf;ning av skötselåtgärder
Förvaltaren skall dokumentera åtgärder av
tydelse som utförts inom reservatet genom

o utförd åtgärd,
. åtgärdens syfte,
o tidsåtgång och utförare,
o år och månad för åtgärdens utförande,
o fo[ogra Fering.

9.2 Uppföljning av bevarandemål
Lårqqfrzre l ser ansvara r för uppföIjnj ng av bevarande-
målen. Uppföljningen skall ligga till g'rund för en
r';rrä-rleri no ^V:vv! f,rrY

. om syftet med reservatet har uppnåtts,

. om gynnsamt tillstånd har uppnåtts i reserva-
raree u t

o om skötselmetoder behöver förändras,
. om en revidering av skötselplanen behövs.

r"-n^-'-f f 'i I I stånd råder inom ett reservat när upp-Lfyrlli>atLlL Lrr!

satta bevarandemål nåtts.

större be-
att- ange:
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1O SAMMANFATTNING OCH PRTORITERING AV SKÖT_
SELÅTGÄRDER

Skötsel- : Atgärd
område :

Tidpunkt : Prioritet
: 1-3

L Betesdrrft :-Ar -L lqen -L

E-ri c1_ il I ni nd å1/ ornrz ek i öc-

LCI

C-änqn: -Vrrvt-|-laf

IIf nlar-o-'ncr å\r informaLions-
q lrrzl t

IIt- al ocni na rÄ in inc r inch:rk-v LYrvJrr.|rY,

ning
Ilrnlåcorinn :rr ^i-fnl-t -wLy*qusrarrY ov öaLLPLALJ

2001

2AA1

2AA1

2001

2001

11 ANSVAR FÖR SKÖTSEL, DOKUMENTATION OCH UPP_
FÖLJNING AV SKÖTSELÅTGÄRDER, BEVARANDEMÅL
OCH GYNNSAMT TILLSTÅND

Lånssfrzrelsen h:r dot örrero-inancle å.s\/året för för-!qllJJ U y rVrJsrr

valtningen av naturreservat i länet. Länsstyrelsen
har i reservatsbeslutet utsett Skogsstyrelsen di-
strikt Kronoberq Östra r samråd med markägaren till
förvaltare av reservatet, i enlighet med 2f S FO

(1998:1252) tifl- miljöbalken. Förvaltaren har därmed
ansvaret för att skötseln av reservatet följer fast-
ställd skötselplan. Länsstyrelsen har den operatrva
tillsynen i naturreservat' enligt MB 26 kap. Det in-
nebär att Länsstyrelsen ska övervaka att föreskrif-
ter, dispenser och tillstånd följ s.

Förvaltaren ansvarar för dokumentation och uppfölj-
ni ng av skötsetåtgä rder.

T änssf ru rel sen har det
föl inino or-h uLvärder
.T\,/nnsanf ri l l sfånd.Y 1 ,-'',

övergripande ansvaret för UPP-
ing av syften, bevarandemål och

12 REVIDERING AV SKOTSELPLAN

En översyn av skötsefplanen bör göras inom 2A ar för
att bedöma behovet av en revidering av planen. Revi-
deringen berör i första hand riktlinjer och åtgar-
rlo r
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