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Styrelsemöten och Årsstämma. Styrelsen har under året haft 5 protokollförda möten utöver 

årsstämman den 1 maj. Vid årsstämman var Carl-Philip Jönsson ordförande. Sekreterare har 

valts vid varje styrelsemöte. 
 

Medlemmar i Smålands Natur är Naturskyddsföreningen Kronoberg, Naturskyddsföreningen i 

Jönköpings län samt Naturskyddsföreningens kretsar i Växjö, Lessebo, Eksjö, Gislaved, Gnosjö, 

Sävsjö, Vaggeryd och Vetlanda. 

 

Föreningen Smålands Natur (829502-2977) ska enligt avtal med markägaren Naturskydds-

föreningen riks svara för förvaltningen av Osaby säteri. Föreningens syfte är att främja naturens 

skydd och vård. Särskild hänsyn ska tas till den biologiska mångfalden. Föreningen ska också verka 

för att bereda människor tillfälle till berikande naturupplevelser. 

 

Byggnaderna på Osaby säteri. Efter att riksföreningen Naturskyddsföreningen beslutat att utreda 

försäljning av Osaby har underhållsplanen från 2013 lagts på is förutom akuta åtgärder. För att 

kunna avhjälpa hastigt uppkomna brister omgående har jordbruksarrendatorn Lars-Erik Johnsson 

utsetts till kontaktperson för att hantera akuta fel på fastigheten och dess utrustning samt förhindra 

fortsatt skada. I avtalet med Lars-Erik står bl.a. följande: 

”Avtalet avser kontaktperson för fastighetsfrågor för de byggnader och markanläggningar som 

förvaltas av Smålands Natur på Osaby Säteri med följande omfattning: 

Hyresgästernas kontaktperson vid akuta fel, i detta ingår att vid behov tillkalla hantverkare 

för avhjälpande av fel. 

Handledning och visning för hantverkare och entreprenörer, som av styrelsen utför 

planerade reparationer och underhåll. 

Mindre arbeten, underhåll eller reparationer, utförs på uppdrag av styrelsen” 

Planerade renoveringar av huvudbyggnad har lagts på is i väntan på riksföreningens besked om 

eventuell försäljning av delar av fastigheten. Däremot har akuta åtgärder utförts, t.ex. reparation av 

balkongräcken. 



Inventarierna på Osaby. Inga förändringar. 

 

Herrgårdsarrendet. Enligt avtalet med Farmen AB, som arrenderar herrgården, kuskbostaden, 

jägarbostaden och loftet ingår även skötsel av herrgårdstomten. Riksföreningens beslut att utreda 

försäljning av delar av Osaby har skapat stor osäkerhet om framtiden, varför arrendatorn Farmen 

AB har sagts upp och arrendet avslutades 31 december 2016. 

 

Skogsbruket på Osaby. Arbetet med att revidera skogsbruksplanen, för att förbättra 

naturvårdsnyttan av skogsbruksåtgärderna, lades på is inför riksföreningens beslut att utreda 

försäljning av delar av fastigheten. 

 

Jordbruket på Osaby. Jordbruksmarken på Osaby, som huvudsakligen ligger inom naturreservatet, 

arrenderas sedan 2003 av Lars-Erik Johnsson. Hagmarkerna betas främst av dikor med kalvar, men 

vissa områden av får. Lars-Erik Johnsson arrenderar även bostadshuset söder om ladugården. 

Ordföranden har haft fortlöpande kontakt med Lars-Erik och diskuterat byggnadernas status, 

vattenfrågan, jaktarrendet etc. Lars-Erik har framfört önskemål om att det uppförs en maskinhall på 

10 x 20 m öster om ladugården. Smålands Naturs styrelse är positiva till detta, men avvaktar beslut 

från markägaren Naturskyddsföreningen riks, som måste godkänna alla sådana större investeringar. 

 

Övrigt. Sven Nilsson har flera gånger bjudit in företrädare för riksföreningen för att på plats 

diskutera framtiden för Osaby. Riksföreningens ordförande Johanna Sandahl och rikskansliets 

vikarierande generalsekreterare Anna Nilsdotter besökte Osaby i oktober, varvid Smålands Naturs 

syn på Osabys framtid diskuterades. Vi förordar att hela skogsmarken och hagmarkerna sköts för att 

öka naturvärdena samt därefter skyddas som naturreservat. Ladugården, maskinhall och jordbruks-

arrendatorns bostad behöver behållas för att kunna sköta hagmarkerna med nötkreatursbete. 

 

 

 

Miljöredovisning för Smålands Naturs förvaltning av Osaby säteri 2016 

    

Skogsmarken. Ett principbeslut i styrelsen för Smålands Natur är att det måste synas på 

skogsmarken att Naturskyddsföreningen är markägare. Det innebär särskilt stor naturvårdshänsyn, 

varför förstärkt naturhänsyn ska gälla alla skogsbestånd. 

Styrelsen vill skapa ljusöppna brynområden dominerade av lövträd vid kanter mot 

jordbruksmark samt utmed skogsvägar. Följande ska gälla längs alla bryn mot jordbruksmark och 

längs alla vägar inkl. skogsbruksvägar enligt beslut 2013: 

”Längs alla vägar och kant mot jordbruksmark ska i första hand lövträd och i andra hand tall 

prioriteras. Således huggs all yngre gran bort från vägkanten/brynet och 10 m in i bestånden. Om 

flera sälgar finns utmed vägen på ett och samma ställe – gynna de sälgar som står minst 5 m från 

vägkanten och röj dem fria fram till vägkanten så att de få maximal solexponering. Dessa sälgar 

måste ha utrymme att kunna breda ut sig i framtiden och inte växa ut i vägzonen med sin krona. 

Finns bara ung björk eller gran inom 10 m från vägarna sparas dessa med ca 4 m lucka med prioritet 

för björk.” 

Den beslutade inventering av Osabys samtliga skogsbestånd, med en noggrann inventering av 

alla trädslag, har lagts på is p.g.a. riksföreningens utredning av försäljning av delar av fastigheten. 

 



Byggnaderna på Osaby. Styrelsen har tagit beslut att endast använda miljövänliga material vid alla 

reparationer, ommålningar etc. av byggnaderna. Gällde 2016 renovering av balkongerna på 

herrgården. 

 

Naturvård övrigt. Grova ekstockar har köpts in och lagts ut på Osaby genom Per Petterssons 

försorg för att gynna arter knutna till ek. 

Naturskyddsföreningen Kronoberg har erhållit bidrag med 23 150 kr till en Mångfaldsgrupp som 

bl.a. arbetar med skogsfrågor. Pengarna användes till en mycket uppskattad signalartskurs. 

Ett projekt att erbjuda skolor på låg- och mellanstadienivå att besöka Osaby för att erbjuda 

naturkunskap och utomhuspedagogik, som har föreslagits av Per Pettersson, har gillats av styrelsen 

men har lagts på is p.g.a. riksföreningens utredning av försäljning av delar av fastigheten. 

 

Kapitalförvaltning. Efter att vi sett på en nyligen genomförd etisk och miljövärdering av bankerna, 

beslöt vi att flytta en miljon från Danske bank, som fick lågt omdöme, till Ekobanken som fick 

högsta omdöme. Vi beslöt även att successivt minska sparkapitalet på Södra, genom att ta utgifter 

från detta konto framöver, men tills vidare behålla insatskapitalet. 

 


