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ÄNDRING AV BESLUT FÖR NATURRESERVATET OSBY OFFERLUND
I SKATELÖVS FÖRSAMLING, ALVESTA KOMMUN
BESLUT
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 5 § tredje
stycket miljöbalken (1998:808) om ändringar i
beslutet för naturreservatet Osby offerlund
(Länsstyrelsens resolution 1960-06-22 med
diarienummer IIIÖ1-30-56 och Länsstyrelsens beslut
1971-05-03 med diarienummer IIIR11-3p-68).
Ändringarna innebär en revidering och modernisering
av innehållet i ovannämnda resolution och beslut. På
grund härav skall följande gälla för naturreservatet
Osby offerlund.
För att uppnå syftet med reservatet beslutar
Länsstyrelsen att angivna föreskrifter skall gälla
för reservatet, se nedan under
RESERVATSFÖRESKRIFTER.
Länsstyrelsen fastställer bifogad skötselplan
(bilaga 2) för reservatets långsiktiga vård.
Länsstyrelsen utser Skogsstyrelsen distrikt
Kronoberg Östra till förvaltare av reservatet i
samråd med markägaren.
Syftet med reservatet är att området skall
bibehållas 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 möjlighet att utvecklas.
Naturvärdena skall öka i takt med att ekarna blir
allt äldre och andelen grov levande och död ved av
ek tilltar.
Reservatet skall vara tillgängligt för det rörliga
friluftslivet och vetenskaplig forskning under stort
hänsynstagande till flora och fauna under pågående
jordbruksdrift.
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Länsstyrelsen upphäver resolutionen den 22 juni
1960, med diarienummer IIIÖ1-30-56 och
Länsstyrelsens beslut 3 maj 1971, med diarienummer
IIIR11-3p-68, såvitt avser syftet med naturminnet,
fridlysningsföreskrifter och skötselbeskrivning samt
naturvårdsförvaltare. Det innebär att resolutionen
den 22 juni 1960 fortfarande gäller såvitt avser
förklaringen av Osby offerlund som naturminne vilka
i dagens lagstiftning automatiskt har statusen
naturreservat.
RESERVATSFÖRESKRIFTER
A. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken
om inskränkningar i rätten att använda mark- och
vattenområden i naturreservatet
Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning
är det förbjudet att:
1. bedriva täkt av berg, sten, grus, sand, lera,
jord, torv eller annan jordart;
2. borra, spränga, schakta, gräva, dika, tippa,
eller utfylla;
3. anordna upplag;
4. uppföra ny anläggning;
5. anlägga luft- eller markledning;
6. använda kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel,
kalk eller andra kemiska preparat;
7. tillskottsutfodra betesdjur som vistas inom
reservatet;
8. utfordra vilt 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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B. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken
om skyldighet att tåla visst intrång
Markägare och innehavare av särskild rätt till
marken förpliktas tåla att följande anordningar
iordningställs och åtgärder vidtas:
1. utmärkning av reservatsgräns, iordningställande
av anordningar för allmänheten i form av
stängseluppsättning och uppsättning av
informationsskyltar;
2. skötselåtgärder utförs inom reservatet, som
erfordras för reservatets skötsel och vård;
-

bete
röjning
ringbarkning
avverkning
flyttning av vindfälle
stängselsättning

3. åtgärder för vetenskaplig undersökning som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.
C. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken
om rätten att färdas och vistas inom reservatet och
om ordningen i övrigt inom området (gäller för
allmänheten)
Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning
är det förbjudet att:
1. förstöra eller skada fast naturföremål eller
ytbildning, exempelvis genom att gräva, borra,
måla, mejsla eller på annat sätt skada block
eller dylikt;
2. utan förvaltarens tillstånd framföra eller
parkera motordrivet fordon eller släpvagn;
3. göra upp eld;
4. plocka eller gräva upp svampar, mossor eller
lavar annat än matsvamp för husbehov;
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5. 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
för vetenskaplig undersökning som i förväg godkänts
av Länsstyrelsen.
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 länets författningssamling
och i ortstidning. Föreskrifterna gäller även om de
överklagas.
Utöver ovan angivna föreskrifter gäller annan
lagstiftning bl.a. miljöbalken, jaktlagstiftning,
terrängkörningslagen och kulturminneslagen.
ADMINISTRATIVA DATA
Namn:

Osby offerlund

Objektnr:

0702012

Län:

Kronoberg

Kommun:

Alvesta

Församling:
Läge:

Skatelöv

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

Gränser: Enligt karta, Bilaga 1
Total areal:

2,6 ha

Fastighets- och
markägarkategori: Del av Huseby 10:1
Förvaltare:

Skogsstyrelsen distrikt Kronoberg
Östra i samråd med markägare.
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4E9f - 04495

Topografisk karta:4E TINGSRYD NO
Naturgeografisk
region: Sydöstra Smålands skogs- och sjörika
slättområden
Riksobjekt nr:

NRO07024 Åsnenområdet
(naturvård)
Mörrumsån enligt 4 kap 6 § MB
(vattendrag)

BESKRIVNING AV OMRÅDET
Osby offerlund är ett litet reservat om 2,6 ha
ekhagmark som ligger norr om Husebyområdet.
Ekhagmarken är belägen på en svallad moränkulle,
omgiven av åker- och betesmarker. Från kullen har
man utblick över jordbruksmarken. Reservatet är en
mindre del av en betesmark. Inom reservatet finns 15
grova ekar med en stam som är över en meter i
diameter samt ytterligare sju ekar med mindre
diameter. Ett fåtal av dessa ekar är hålträd. Några
av ekarna som fridlystes 1960 har blåst omkull. I
trädskiktet finns även äldre apel, asp, björk,
fågelbär och tall. I buskskiktet finns hagtorn och
hassel. Området har troligen hävdats under lång tid.
Området är av riksintresse för naturvården.
Mörrumsåns avrinningsområde sträcker sig inom
reservatet, vilket är av riksintresse för
vattendrag.
För mer detaljerad beskrivning av natur- och
kulturmiljö samt friluftsliv, se vidare i
skötselplanen, bilaga 2.
REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Den 22 juni 1960 fridlystes Osby offerlund, ett
område med 18 vidkroniga ekar som naturminne.
Resolutionen, fridlysningsföreskrifter och
skötselbeskrivning samt naturvårdsförvaltare
(Skogsvårdstyrelsen) fastställdes. I februari 1961,
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ändrades resolutionen och fröken Florence Stephens,
Huseby slott, förordnades till förvaltare av Osby
offerlunds naturminne. Vid införandet av
naturvårdslagen, den 1 januari 1965, överfördes
automatiskt naturminnet Osby offerlund till Osby
offerlund naturreservat. I maj 1971 beslutades att
förordna Skogsvårdsstyrelsen i Kronobergs län att
förvalta Osby offerlund i samråd med markägaren.
Den mer än fyrtifem år gamla resolutionen har nu
ändrats om till ett beslut med syfte och
föreskrifter samt en skötselplan i enlighet med
miljöbalken.
Förslag till beslut och förslag till skötselplan har
arbetats fram av Länsstyrelsen under hösten 2005.
Under hösten har Lantmäteriet gjort en inmätning av
reservatsområdet. Arealen för reservatsområdet har
fastställts till 2,6 ha.
Förslag till beslut och skötselplan har remitterats
till berörda myndigheter och olika föreningar.
Markägare och övriga sakägare har förelagts att
komma in med eventuella erinringar. Följande
yttranden har inkommit.
Statens fastighetsverk har yttrat sig i ärendet och
har inget att erinra mot föreslaget till beslut
eller skötselplan.
Naturvårdsverket har valt att avstå från att yttra
sig i ärendet.
Skogsstyrelsen tillstyrker moderniseringen av beslut
och skötselplan och framför några synpunkter.
Skogsstyrelsen anser att syftet bör formuleras om,
med lydelsen ”områdets karaktär av betesmark skall
bevaras” 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 vindfällen och döda grenar bör få flyttas
till lämpligare plats inom eller utom reservatet.
Detta med tanke på att hela reservatet skall kunna
beteshävdas. Skogsstyrelsen anser också att man inte
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bör tillåta naturligt uppkomna bränder att brinna
fram till en lämplig begränsningslinje inom mindre
naturreservat.
Smålands museum har inte några invändningar eller
synpunkter på förslaget till beslut eller
skötselplan. Däremot anser Smålands museum att den
historiska dimensionen i området borde lyftas fram
ytterligare, främst för att förstå områdets framtida
skötsel.
Alvesta kommun har lämnat yttrande och bedömer
förslag 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
upprätthålla dess syfte. Vidare anser man att det
bedöms svårt att på sikt vidmakthålla tillräckligt
mängd grov solexponerad död ved med nuvarande areal.
Reservatsnamnets ursprung och eventuella
fornlämningar från området bör också nämnas, anser
Alvesta kommun.
Förslag till beslut och skötselplan har även sänds
till sakägarna Bröderna Bengtsson och
Skogssällskapet samt till följande:
Riksantikvarieämbetet, Lantmäterimyndigheten, Huseby
bruks intresseförening, Länsekologen (Ingvar
Nilsson), Naturskyddsföreningen i Alvesta,
Naturskyddsföreningen i Kronoberg, Kronobergs
Ornitologiska Förening och Växjö Mykologgrupp. Dessa
har inte inkommit med några yttranden eller
synpunkter.
MOTIVERING
Området Osby offerlund förklarades den 22 juni 1960
som naturminne med stöd av 6 § naturskyddslagen
(1952:688). Vid införandet av naturvårdslagen, den 1
januari 1965, överfördes större naturminne till
naturreservat. Genom 2 § Lag (1998:811) om
införandet av miljöbalken upphävdes naturvårdslagen.
Enligt övergångsbestämmelserna gäller dock samma
områdesskydd som tidigare och de nya bestämmelserna
i miljöbalken skall tillämpas för denna typ av äldre
naturreservat fr.o.m. miljöbalkens införande den 1
januari 1999.
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Enligt 7 kap 5 § 3 stycket miljöbalken, får
Länsstyrelsen om det visar sig finnas nya skäl eller
behövs ytterligare inskränkningar för att uppnå
syftet med skyddet, meddela beslut om detta.
Med stöd av 7 kap 5 § 3 stycket miljöbalken, bedömer
Länsstyrelsen att det finns skäl att besluta om
utökade föreskrifter och därtill bifogad skötselplan
i Osby offerlund, för att uppnå syftet med
naturreservatet. Fastställd resolution, den 22 juni
1960, innehåller mycket knapphändiga föreskrifter
och uppgifter om skötseln. Föreskrifterna i beslutet
och därtill skötselplan syftar till att säkerställa
betesmarkens karaktär och livsmiljöer för de arter
som är knutna till fristående grova ekar.
Föreskrifterna begränsar markägare och
nyttjanderättshavare att utföra åtgärder som kan
skada naturvärdena. Bevarandet och utvecklingen av
naturvärdena inom reservatet, går inte förena med
ett rationellt jord- och skogsbruk samt med
exploatering inom reservatsområdet.
Föreskrifterna begränsar allmänhetens möjligheter
att elda, transportera fordon utan förvaltarens
tillstånd och insamla insekter eller skada levande
eller döda naturföremål. Dessa verksamheter är inte
heller förenliga med bevarandet och utvecklingen av
naturvärdena inom reservatet.
Länsstyrelsen har tagit ställning till inkomna
synpunkter och fört in vissa ändringar i beslut och
skötselplan.
Länsstyrelsen anser liksom Smålands museum att
reservatsområdets historik är av yttersta vikt att
känna till vid förståelsen av vilka skötselåtgärder
som bör prägla området i framtiden. Dessvärre finns
inga för Länsstyrelsen kända utredningar eller
uppgifter om detta.
Länsstyrelsen gör bedömningen att en utökning av
nuvarande reservatsareal ej behövs för att uppnå
syftet med reservatet.
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Naturreservatet Osby offerlund utgör en mindre del
av det större Åsnenområdet som är av riksintresse
för naturvården (objektnummer NRO-07024), enligt
Naturvårdsverkets beslut 1988-09-19 och 2000-02-07.
Reservatet ingår även i Mörrumsåns avrinningsområde
vilket är av riksintresse för vattendrag. Områden av
riksintresse för naturvård och vattendrag skall
enligt hushållningsbestämmelserna i 3 kap 6 §
miljöbalken skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada natur- eller vattenmiljön.
Länsstyrelsen anser, vid en intresseprövning enligt
7 kap 25 § miljöbalken, att ändringarna i
reservatsföreskrifternas utformning innebär en
rimlig balans mellan de värden som skall skyddas och
det intrång detta innebär för enskilds rätt att
använda mark och vatten. Ändringarna i
reservatsbeslutet är förenliga med miljöbalkens mål
i 1 kap. 1 § och bestämmelserna om hushållning med
mark och vatten i 3 och 4 kapitlen miljöbalken samt
med översiktsplanen (antagen 1994-10-25) för Alvesta
kommun.
FÖRORDNANDE OM KUNGÖRELSEDELGIVNING
Länsstyrelsen förordnar, med stöd av 16 § delgivningslagen (1970:428) jämfört med 27 § förordningen
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
att delgivning av detta beslut skall ske genom
kungörelse. Kungörelsen skall inom 10 dagar införas
i tidningen Smålandsposten. Delgivningen skall anses
ha skett på tionde dagen efter dagen för detta
beslut, förutsatt att kungörelsen inom den tiden
införts i ovan nämnda tidningar.
Beslutet hålls tillgängligt på Länsstyrelsen,
Kungsgatan 8, Växjö.
HUR MAN ÖVERKLAGAR
Detta beslut kan överklagas genom skrivelse till
regeringen. Överklagandet skall dock skickas in till
Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 VÄXJÖ.
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Länsstyrelsen måste ha fått överklagandet senast den
18 april 2006, annars kan inte regeringen pröva
överklagandet.
Överklagandet bör innehålla följande:
•
•
•
•

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

UPPLYSNINGAR
Beslut i ärendet har fattats av Landshövdingen LarsÅke Lagrell.
I den slutliga handläggningen av ärendet, i vilket
Jonas Wäglind varit föredragande har även länsråd
Claes Sjöblom, miljövårdsdirektör Carl-Philip
Jönsson, funktionsansvarig för naturvård Elisabet
Ardö, chefsjurist Lena Stjernqvist, planhandläggare
Dan Janérus, lantbrukskonsulent Robert Simonsson
samt länsantikvarie Margit Forsström närvarit.

Lars-Åke Lagrell

Jonas Wäglind

Delgivningssätt
Beslutet skall kungöras i länets författningssamlingar samt i Smålandsposten.

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

