
Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Smålands Natur får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2010

Verksamhet

Styrelsen har bestått av: För Naturskyddsföreningen i Kronobergs län Harry Karlsson, Annchristin
Nyström. För Naturskyddsföreningen i Jönköpings län Åke Jönsson, Anders Aldberg. För
Naturskyddsföreningens Växjökrets Jörgen Forss. Övriga ordinarie ledamöter Kjell Gustafsson och
John-Arne Sandström.

Suppleanter: Karin Borgenvall, Lennart Bruhn för Krb länsförb., Lars Andersson Uno Björkman för
Jkp länsförb, Lars-Göran Thuresson för Växjökretsen. Monika Mörk övrig .

Kjell Gustafsson har varit ordförande, Lars Andersson kassör och Jörgen Forss sekreterare.

Förutom årsstämman har styrelsen haft 8 styrelsemöten under året.. Mellan sammanträdena har

information mellan styrelsemedlemmarna vidarebefordrats via E-post, telefon och träffar.

Utöver de två länsförbunden Jönköping och Kronoberg är det kretsarna Växjö, Lessebo, Tingsryd,
Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Huskvarna-Gränna, Jönköping, Sävsjö, Vaggeryd och Vetlanda som är
medlemmar i Smålands Natur.

Vid årsstämman får medlemskretsarna enligt stadgarna representeras av var sitt ombud
och länsförbunden med tre ombud vardera. Sammanlagt blir det 17 ombud.

Föreningen Smålands Natur skall enligt avtal svara för drift och förvaltning av fastigheten Osaby

Säteri som ägs av Svenska Naturskyddsföreningen.

Syftet är att främja naturens skydd och vård. Särskild hänsyn skall tas till den biologiska
mångfalden. Föreningen skall också verka för att bereda människor tillfälle till berikande
naturupplevelser.

Organisation

Jordbruket:

Arrendator sedan den 14 mars 2003 är Lars-Erik Johnsson, som driver jordbruket enligt ekologiska
jordbruksprinciper och är anslutet till KRAV och efter Svenska Naturskyddsföreningens policy,
Föreningen Smålands Naturs stadgar och Länsstyrelsens skötselplan för naturreservatet.

Arrendet omfattar 60 ha åker och 50 ha bete och samarbetet mellan arrendator och föreningen
fungerar mycket bra.



Under året har investeringar gjorts i ladugården med installering av ny ladugårdsinredning plus

sedvanligt underhåll.

Skogen

Skogen sköts efter skogsbruksplan, upprättad av Skogsstyrelsen. Smärre avverkning har utförts.

Entreprenör har anlitats för nödvändiga gallringar, röjningar och stödplanteringar.

Underhåll av skogsbilvägarna har utförts som kantskärning och buskröjning. Planläggning är gjord för

kommande dikningsrensning.

Corps de Logi, vandrarhem och uthyrning

Maria Drugge och Anders Johansson har under året fortsatt med uthyrnings-, vandrarhems- och

konferensverksamheten under namnet Osaby HB. Kontraktet har under året sagts upp och

avslutades i och med årets utgång. I uthyrningsverksamheten ingår Corps de Logiet, Kuskbostaden,

Jägarbostaden och Loftet på 95 m2, lämplig som konferenslokal.

Efterträdare till Osaby HB har rekryterats och kontrakt förhandlats och undertecknats. De nya

arrendatorerna är Farmen AB, Kajsa Almqvist och hennes man Thomas Rosenlund. I arrendet

kommer också skötseln av Örtagården att ingå.

Smålands Natur hyr ut övriga byggnader, arrendatorsbostaden och två f d arbetarbostäder, Ekelund

och Häggelund.

Jakt, fiske

Föreningen är medlem i Vederslövssjöns fiskevårdsområde. Kontraktet med jaktarrendatorerna har

omförhandlats och förlängts.

Båtplatser och brygga har planerats som en del i Leader Linneprojektet.

Naturvårds och kulturprojekt

Smålands Natur har beviljats medel av Leader Linne för att arbeta med att ännu tydligare

tillgängliggöra Osaby för människor i alla åldrar.

I september anordnades Skördefest i samarbete med Naturskyddsföreningen Växjökretsen. Under

dagen kunde besökarna välja på natur och kulturvandringar. Ett antal företagare för närproducerade

livsmedel och naturprodukter fanns också på plats.

Växjö Fågelklubb har av Smålands Natur fått uppdraget att följa upp Osabys fågelfauna 2010 och

jämföra med tidigare gjorda studier i området, i huvudsak 1996 års inventering. Inventeringen är

slutförd, sammanställd och tryckt. Styrelsen är mycket nöjd med fågelklubbens arbete.

Svampinventering är slutförd av Annchristin Nyström och dokumentation kommer under 2011.



Trädgården

AnnCristin Nyström har ansvarat för Örtagården och hållit den iordning. Trädgårdens skötsel i övrigt
har åvilat Osaby HB. Nya äppelträd har planterats. Delar av trädgården mot ladugård och parkering
har röjts.

Renoveringar, underhåll

Nödvändiga renoveringar och förbättringar på fastigheterna pågår fortlöpande. Ett arbete för att
förbättra uppvärmningssystemet har inletts, likaså planering av ommålning av stora husets framsida.
Harry Karlsson arbetar med dessa uppgifter.

Reservatet

Ett samrådsmöte avseende reservatet med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen har hållits. Inga större

skiljaktigheter i skötseln förelåg utan allas tankar och intentioner är tämligen samstämmiga.

Ekonomi.

Tack vare en engagerad kassör, Lars Andersson och en ekonomiskt intresserad sekreterare Jörgen
Forss anser styrelsen att vi har en ekonomi som är i god balans. Det kapital vi har att leva av skall
dock räcka många år framåt, till dess att den nya uppväxande skogen kan avkasta igen. Stormen
Gudrun och Per ändrade de ekonomiska förutsättningarna för föreningen. Se bifogat bokslut.

Landskapsvårdspris

Under december månad utsågs Föreningen Smålands Natur till pristagare för Växjö kommuns
landskapsvårdspris för föredömlig skötsel och tillgängliggörande av Osabys naturvärden för den
breda allmänheten. Priset mottogs av ordföranden vid kommunfullmäktiges första möte 2011.

Sorgebud

Under hösten avled föreningens förre ordförande Göte Brorsson. Begravningsgudstjänst avhölls i
Tävelsås kyrka med efterföljande minnesstund på Osaby. Vi minns med tacksamhet de insatser
Göte gjorde för föreningen och skötseln av Osaby.

Slutord

Mycket arbete har lagts ner av representanter i styrelsen. Helt naturligt blir det de som bor närmast

som drar det tyngsta lasset. Ett stort tack för deras insatser.

För Föreningen Smålands Natur
Mars 2011

Kjell Gustafsson
Ordförande


