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Föreningen Smålands Natur
829502-2977

Styrelsen för föreningen Smålands Natur får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2009.

Förvaltningsberättelse

Verksamhet
Årsberättelse för föreningen Smålands natur.

Styrelsen har bestått av:

Ordinarie: Suppleanter:
Bengt Aronsson, Jönköping Anders Aldberg, Jönköping
Harry Karlsson, Kronoberg Glenn Sjöstrand, Kronoberg
Åke Jönsson, Jönköping Lars Andersson, Jönköping
Maria E. Arvidsson, Kronoberg Monika Mörk, Jönköping
Annchristin Nyström, Kronoberg Lennart Bruhn, Kronoberg
Jörgen Forss, Växjökretsen Lars-G. Thuresson, Växjökretsen

Bengt Aronsson har varit ordförande, Harry Karlsson v. ordförande
Lars Andersson kassör och Maria E. Arvidsson sekreterare.
Förutom årsstämman har styrelsen haft fem styrelsemöten.

Mellan styrelsemötena har information och olika uppkommande frågeställningar via
E-post utväxlats mellan de olika styrelseledamöterna - framför allt förslag och underlag
för beslut från kassören Lars Andersson eller ordföranden Bengt Aronsson.
Men det har även gällt ärenden av brådskande natur eller frågor som måste tas upp till
beslut eller vidare utredning nästkommande styrelsemöte.
Förre ordföranden Göthe Brorsson - i dag tillhörande valberedningen - har bistått
styrelsen med värdefull information och goda råd.

Utöver de två Länsförbunden är numera 11 SNF-kretsar medlemmar.
Enligt stadgarna har kretsarna rätt att sända var sitt ombud och länen tre ombud
vardera till stämman . Sammanlagt blir detta vid full representation 17 ombud som
utgör stämman 2010.

Ekonomi:
Tillgängliga medel har placerats med så hög ränta som möjligt. När tidsbegränsade
placeringar med hygglig ränta löpt ut har det med dagens extremt låga räntenivå varit
mycket svårt att göra placeringar som ger en önskvärd avkastning.
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Efter stormarna Gudrun och Per har vi inte inom de närmaste decennierna någon
avverkningsbar skog som kan täcka de årliga driftskostnaderna.
Den under 2008 genomförda långtidsanalysen ger vid handen att vi borde klara att
driva verksamheten optimalt men befarar att vi under perioder framöver med stora och
oförutsedda kostnader kan komma att få likviditetsproblem, som tvingar oss att tära på
kapitalet. Se i övrigt den ekonomiska redovisningen. BIL 1.

Skogen:
Under året har en del vindfällen och barkborreskadade träd upparbetats och sågats upp till
virkesförråd för fastigheterna.
Metoden "sök och plock" har genomförts genom flera besök i utsatta bestånd. Vi har
maskinplanterat 22.000 granplantor. Plantan har satts på hög. Resultatet har blivit bra.
Några nya slitlager på vägarna har inte påförts men vägarna har skrapats två gånger
för motstå påfrestningarna av tunga fordon. Även buskröjning utmed alla skogsvägar
har skett. Vi strävar hela tiden för att kunna höja andelen tall - på föryngringsytorna
kan vi konstatera goda plantuppslag.
För Osaby finns för skogen en mångbruksplan med start 1 jan. 2009. Denna avser vi att
följa 10 år framåt.

Jordbruket:
Lars-Erik Johnsson hade i mars 2008 arrenderat Osaby i 5 år. Han är nu inne på sin
andra 5-årsperiod. Förutom uppdragen för Smålands natur har han vissa sidouppdrag
för reservatsförvaltningen.
De nya EU-kraven om högst 100 träd på värdefulla marker och 60 träd på övriga
marker gör att ett antal yngre ekträd kommer att ringbarkas under våren 2010. I annat
fall kan arrendatorn komma att mista sitt betesbidrag.
Skörden var 2009 bättre ån under 2008 men fodret kommer knappast att räcka för de
många djuren. Spannmålsskörden var bra men priset på marknaden alltför lågt
för att skörden skulle ge en skälig vinst.
Djuren på gården gör att markerna hålls öppna och är till glädje för alla som besöker
Osaby. Både odling och djurhållning drivs efter KRAV:s principer.
Under 2009 har arrendatorn haft följande djurbesättning: 40 kor, totalt ca 120 djur,
3 hästar (sommartid) och ca 40 får. Under en tid också ett antal hönor, men dessa åt
minken upp. Arrendatorn planerar dock att köpa nya under 2010.
För att förbättra odlingsförhållandena behöver dikesrensning ske på vissa platser inom
reservatet. Detta för att täckdikningssystemen skall kunna fungera. Länsstyrelsen har
lämnat sitt medgivande till att rensningen får ske men överlåter till Smålands Natur att
genomföra den.
Med anledning av värdparets uppsägning f o m 2010-12-31 har styrelsen under 2009-
2010 haft överläggningar med Lars-Erik Johnsson om ev. utvidgade uppgifter för
skötseln av Osaby. Under verksamhetsåret 2010 gäller dock de tidigare ingångna avtalen.

Reservatet:
Överenskommelse om avverkning i avd 8 har ännu inte skett. Annica Bladh från

Länsstyrelsen inbjöds den 23 september till Osaby för att diskutera den planerade
skötselplanen för reservatet. Hon kunde inte ge besked om när den skulle vara färdig.
Behovet av dikesrensning togs upp - Annika Bladh medgav att rensning får ske men att
ansvar, genomförande och kostnad åligger Smålands Natur.
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EU-stöd för område 30 har ännu inte beviljats.
Visst underhåll och förbättringar längs de uppröjda vandringsstigarna inom reservatet
har skett med Länsstyrelsens försorg. Länsstyrelsen har vidare medgett att man inom
reservatet från befintlig vandringsstig får göra vissa öppningar ner till strandkanten av
Vederslövssjön samt att sätta ut bord och sittbänkar för trötta vandrare.
Provytor för inventering av floran har funnits sedan år 2000 och dessa skall inventeras
vid tre tillfällen med 5 års mellanrum. År 2000 och år 2005 är genomförda och Länsstyrelsen
har dokumentation från de tillfällena. På grund av resursbrist kommer
troligen ingen inventering att göras under 2010.
Annika Bladh meddelade att Länsstyrelsen inte har möjlighet att engagera sig i den av
Smålands Natur planerade, uppföljande fågelinventeringen på Osaby.

Uppföljning av utvecklingen i vissa brötar skall enligt Annika Bladh göras för att
studera bl a succession och utveckling av trädslag och organismer. Ett övergripande
program för uppföljningen skall arbetas fram på Länsstyrelsen.
5 år har gått sedan GUDRUN drabbade området. Smålands Natur hoppas att Länsstyrelsen
inom en snar framtid kommer att prioritera utarbetandet av en skötselplan
för Osaby-reservatet.

Naturvårdsprojekt
Torpområdet kring Haga och Kubbleryd har huggits fram och har betats under 2009.
De tidigare iordningsställda torpen Lidboholm och Spelhagen är betade under
två år och floran kan stadigt förbättras.

Trädgården
Annchristin Nyström har även under 2009 på uppdrag av Smålands Natur ansvarat för
örtagårdens skötsel. Totalt finns det ca 200 arter i örtagården. För många tillfälliga
besökare på Osaby Säteri blir örtagården huvudattraktionen och besöksfrekvensen har
liksom tidigare varit hög.
Men även trädgården utanför örtagården med sitt orangeri, sina speciella växter, sina
vackra träd och buskar utgör sommartid en skön oas och uppskattas många besökare.
28 skyltar med olika arters namn på svenska och latin har satts ut - en åtgärd som gjort
trädgården mera intressant än tidigare. I trädgården finns en fast tipsrunda.
Trädgården har skötts av Anders Johansson med visst stöd av vår arrendator,
Lars-Erik Johnsson.

Uthyrning
Värdpar har varit Maria Drugge och Anders Johansson. De har genom Osaby HB
bedrivit olika aktiviteter på Osaby - bröllop, stora bjudningar och konferenser – och
även inom sin verksamhet haft ansvar för uthyrning av Vandrarhemmet, Jägarebostaden
och Loftet. Corps de logi har under 2009 haft endast 5 bröllop och 8 större fester,
en kraftig minskning i förhållande till år 2008. Konferensverksamheten ökade något
under 2009.
Vandrarhemmet har haft ett fåtal "långliggare" som gäster, personer som haft längre
arbeten eller uppdrag i Osabys närhet. Det totala antalet övernattningar på vandrarhemmet
har minskat i förhållande till föregående år.
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Uppsägning av avtal
Värdparet har sagt upp sitt avtal med Smålands Natur f o m 2010-12-31. Tidigare
villkor för Osaby HB gäller under uppsägningstiden.

Uthyrning - bostäderna.
De tre övriga husen - Häggelund, Ekelund och Arrendatorsbostaden - är via Smålands Natur
permanent uthyrda och ger föreningen årliga hyresintäkter. Vår arrendator
Lars- Erik Johnsson har under året flyttat in i bostaden Ekelund som blivit ledig genom
tidigare hyresgästs avflyttning.

Certifiering
Jordbruket drivs av Lars-Erik Johnsson efter KRAV-principer och med en föredömlig
djurvård. Värdparet har företrädesvis använt kravodlat eller närproducerat i sin
verksamhet. Hela Osaby Säteri använder Grön EL. Vi har en tydlig information om vår
policy att tillämpa giftfri odling.
Skogsskötseln på Osaby marker är dubbelcertifierad enligt FSC och PEFC.

Renoveringar
Ekelund har under 2009 genomgått en ganska omfattande renovering invändigt men
behov om vissa utvändiga reparationer kvarstår, bl a byte av träpanelen, målning samt
vissa mindre reparationer.
Genom läckage fick badrummet samt underliggande rum i Säteribyggnaden en
omfattande vattenskada - reparationerna är påbörjade men ännu ej avslutade.
Badkaret med kopplingar kommer att bytas ut.
Köket i Corps de logi har till viss del renoverats med ny diskmaskin, nya fläktar, spisar
mm och håller i dag en hög och modern standard.
Utvändigt har söderväggen reparerats och målats. Bredband har dragits fram till alla
fyra husen och kommer att kopplas in under våren 2010.

Viltet
Genom stormarna 2005 och 2007 skapades en helt ny miljö för det vilda - under året
har man kunnat se att det växer fram mer och mer allsidigt viltfoder. Troligen kommer
älg och rådjur på sikt att öka men jägarna bedömer att rådjursstammen på Osaby
marker har minskat endel under 2009. Vildsvinen har minskat genom en effektiv
avskjutning. Svenskhare har under 2009 planterats in på markerna.
Under säsongen har skjutits 4 älgar - ett vuxet djur och tre kalvar - 5 rådjur, 7 vildsvin,
2 rävar och 3 fält harar. Viltskador av betydelse på skogen har inte observerats.

Kunskapsaktiviteter - Natur och kulturaktiviteter
Smålands Natur har varit delaktiga en del guidningar, även för grupper som inte är
naturengagerade. Detta är ett led i vår ändamålsparagraf att bereda människor tillfälle
till berikande naturupplevelser.
Under sommaren genomfördes tillsammans med Växjö-kretsen av SNF en
SKÖRDEFEST på OSABY. Festen, som hade ett rikhaltigt, omväxlande och intressant
program och lockade mer än 500 besökare.
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Lars Andersson har på styrelsens uppdrag från Leader Linne sökt ekonomiskt stöd till
Smålands Natur för en del intressanta natur- och kulturaktiviteter och fått 210.000 kr
beviljade för projekt under 2010 och 2011. Uppmuntrande!

Fisket
Föreningen är medlem i Vederslövs Fiskeförening. Under 2008 inplanterade fiskeföreningen
gös och ål i Vederslövssjön. Tidigare finns där gott om gädda och abborre.
Fisket drivs huvudsakligen av de boende som har egna båtar. Vid Osaby-stranden finns
en sex meter lång brygga. Värdparet säljer fiskekort.

Vattnet
Från Miljö och Hälsa har vi krav på tjänligt vatten för allmänförbrukningen - dels för
huvudbyggnaden, dels för bostäderna. Analyserna under 2009 har gett betyget tjänligt.
Det tidigare något låga Pk-värdet på 7,4 har förbättratsochvisarnu7,7.
Infiltrationsanläggningen och pumparna har fungerat tillfredsställande under 2009.

Hemsidan
Hemsidan om Osaby Säteri har innehållit viktig information om hela verksamheten .
Hemsidan har i vissa avseenden uppdaterats under verksamhetsåret. Ex. kan den
intresserade fördjupa sig i alla våra inventeringar. Där finns en tydlig och aktuell
orienteringskarta över Osabys marker. Man kan också läsa en kortfattad skildring av
Osabys historia och kultur samt ta del av pågående verksamhet.
Hemsidan är under bearbetning och kommer att förnyas under 2010.

Slutord
Vårt mål är att Osaby skall bli bättre och bättre.

- Vi vill främja vården av ett stycke omistlig,småländsknatur.
- Vi skall försöka ge flera människor tillfälle till berikande naturupplevelser.
- Vi skall bedriva jordbruk och skogsbruk med stor naturhänsyn.
- Påuppdrag av Naturskyddsföreningen svarar Föreningen SmålandsNatur för

drift ock förvaltning av fastigheten Osaby Säteri.

STYRELSEN RIKTAR ETT VARMT TACK TILL ALLA
SOM JOBBAT FÖR OSABYS BÄSTA.


