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PARTER Naturskyddsföreningens Naturvårdsstiftelse Osaby (802600-9194) 

 

Ägare av fastigheterna Osaby 3:2 m.fl. i Kronobergs län, nedan kal-
lad fastighetsägaren. 
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(202100-2296) 

 

351 86 VÄXJÖ 

 

Tel: 010-223 70 00 

BAKGRUND Naturskyddsföreningen är sedan 1960-talet ägare till Osaby säteri 
strax söder om Växjö. Drygt 350 ha av området är sedan 1994 na-
turreservat. Reservatet utgör ett av länets större skyddade områden 
i kategorin ängs- och betesmarker samt lövskogar och ingår i Na-
tura 2000, EU:s nätverk för värdefull natur. 

 

Det område som ingår i detta naturvårdsavtal omfattar de delar av 
fastighetsägarens innehav som inte är skyddat som naturreservat. 

 

Genom ett naturvårdsavtal skapas förutsättningar att bevara och 
restaurera naturvärdena i de till reservatet angränsande områdena 
för att på sikt skapa ett för regionen ovanligt stort och samman-
hängande betespräglat område dominerat av lövträd och tall. To-
talt omfattar det område som skyddas genom naturreservat och na-
turvårdsavtal i Osaby ca 630 ha. 

 

De högsta trädvärdena i området är knutna till ek, vilken förekom-
mer rikligt både i naturreservatet och i avtalsområdet. Genom na-
turvårdsavtalet kan långsiktiga restaureringsinsatser i syfte att 
trygga den framtida tillgången på gammal ek i området genomfö-
ras. Höga naturvärden är också knutna till gamla lövträd av andra 
arter, t.ex. asp, samt grova döda träd. Skötselåtgärderna i området 
omfattar bl.a. framröjning, frihuggning och vid behov plantering 
av ek, asp, klibbal, hassel, hagtorn, tall och lind samt bedriva betes-
drift med främst nötkreatur och hästar. 

 

Under 2020 tecknades ett ettårigt naturvårdsavtal utan ekonomisk 
ersättning för det aktuella avtalsområdet. Det naturvårdsavtalet 
sägs upp och ersätts av detta avtal. En skötselplan som omfattar 
både naturvårdsavtalet och naturreservatet är under utarbetande. 

BESKRIVNING AV Det område på fastigheterna Osaby 1:2, 1:3, 1:4, 2:5, 2:6, 2:7, 3:2, 4:2, 
AVTALSOMRÅDET 5:3, 5:5 och Skeda 1:4, 1:5, 1:11 som markerats på bifogad karta, bi-

laga 1. Avtalsområdet omfattar ca 278,6 hektar. 
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SYFTE Syftet med naturvårdsavtalet är att: 
bevara och restaurera ett större sammanhängande betat 
landskap med ett stort lövträdsinslag, rikt på gamla-, grova-
och ihåliga träd, särskilt ek, samt multnande grov ved, 
naturtyperna ska variera mellan öppna och beskogade delar 
och ha ett rikt växt-, svamp och djurliv, 
det rörliga friluftslivet ska ges möjlighet till naturupplevel-
ser i ett naturskönt område. 

BEVARANDEMÅL Betesdrift ska prägla vegetationen i stora delar av området. Lövträd 
och tall ska prägla trädskiktet och krontäckningen ska variera från 
helt öppna till helt beskogade delar. Det ska finnas en variation av 
trädslag, trädålder, skiktning och olikformighet i träd- och 
buskskikt och det ska finnas gamla och grova träd, vidkroniga träd, 
hålträd och död ved i olika former och nedbrytningsstadier. Små-
skaliga naturliga processer som exempelvis trädens föryngring, 
åldrande och avdöende samt omkullfallna träd och luckbildning, 
liksom störningar, t.ex. insektsangrepp, översvämning, stormfäll-
ning eller brand ska påverka dynamik och struktur. 

Solexponerade, varma och vindskyddade miljöer och strukturer 
ska utgöra ett dominerande inslag genom en mosaik varierande 
från helt öppna till helt beskogade delar samt bryn. Områden som 
idag domineras av gran ska främst vårdas i riktning mot träd-
klädda betade marker där lövträd och tall dominerar. Delar med 
äldre gran (över 80 år) ska dock lämnas. Hänsyn till nötkråkans 
häckningsrevir kan motivera att gran sparas i några andra områ-
den. 

Våtmarker som har dikats ska återvätas genom att diken läggs 
igen. Träd som växt upp i dikade sumpskogar kan ringbarkas för 
att minska upptorkning. 

MILJÖMÅL Avtalet bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen för Levande sko-
gar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. 

MEDGIVANDE/UPPLÅTELSE Fastighetsägaren förbinder sig att inom avtalsområdet avstå från 
följande åtgärder: 

Avverka eller skada lövträd och tall grövre än 25 cm i bröst-
höjdsdiameter. 

Anmärkning: 
Grenar som växer olämpligt och påtagligt hind-
rar jordbruk eller framkomlighet på stig eller 
väg får tas ner och lämnas inom avtalsområdet. 

Skada, ta bort, eller upparbeta dött träd, vindfälle eller döda 
grova grenar. 

Anmärkning: 
Vindfälle eller grenar som hamnar olämpligt och 
påtagligt hindrar jordbruk eller framkomlighet 
på stig eller väg eller som hamnar på kulturhisto-
riskt värdefulla landskapselement eller områden  
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SKOGSSKÖTSELÅTGÄRDER 

AVTALSTID 

ERSÄTTNING 

BETALNING AV 
ERSÄTTNING 

med rik markflora får flyttas till annan lämplig 
plats inom avtalsområdet. 

- Så eller plantera gran.

- Sprida bekämpningsmedel, gödsel, kalk eller andra kemika-
lier.

- Gräva, schakta, uppföra upplag, anläggning (jakttorn un
dantaget), anordning eller väg utan medgivande från Läns
styrelsen.

Anmärkning: 
Normalt underhåll av befintlig väg får ske. 

Fastighetsägaren medger att Länsstyrelsen eller annan som myn
digheten uppdrar åt får genomföra följande åtgärder inom avtals
området: 

- Utmärkning av gränsen i terrängen.

- Hävda eller låta hävda området, inklusive sökande av jord-
brukarstöd.

- Röja sly, avverka eller skada träd i syfte att gynna markflora
eller befintliga äldre träd, samt gynna uppkomst av nästa
generations grova träd och hålträd. Lövträd och tall grövre
än 25 cm i brösthöjdsdiameter som avverkas lämnas som
död ved i avtalsområdet.

- Låta göra uppehåll i slåtter eller bete under enstaka år för
att genomföra bränning av gräs under följande vår, samt ge
nomföra bränning av gräs.

- Bekämpning av invasiva, främmande eller expansiva arter.

- Åtgärder för vetenskaplig forskning med tillstånd från
Länsstyrelsen.

- Utsättning av i naturtyperna naturligt förekommande arter.

Länsstyrelsen ska erbjuda fastighetsägaren att utföra skogs
skötselåtgärder samt i förekommande fall forsla ut virket ur 
området. Om fastighetsägaren då utför åtgärderna sker det på 
dennes egen bekostnad. I annat fall svarar Länsstyrelsen för åt
gärderna. Virke som avverkas i samband med skötselåtgärder 
tillfaller fastighetsägaren. Avdrag ska dock göras från likviden 
för Länsstyrelsens eventuella utgifter för avverkning och ut
forsling av virket. 

50 år räknat från den dag avtalet undertecknats av båda parter. 
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FÖRTIDA UPPSÄGNING Om syftet med detta avtal inte kan uppnås får Länsstyrelsen säga upp avtalet i förtid. Uppsägningen ska vara skriftlig. 
ÄNDRINGAR Ändring i eller tillägg till detta avtal ska ske skriftligen. 
INSKRIVNING Detta avtal får inskrivas i fastighetsregistret på Länsstyrelsens be-kostnad. 
UTMÄRKNING Fastighetsägaren medger att gränsen för avtalsområdet märks ut i fält med vit färgmärkning på trädstammar och/eller gränsmarke-ring på stolpar. Gränsen får röjas upp till en halvmeter på var sida om gränsen. Efter samråd med fastighetsägaren får informations-skylt om avtalet sättas upp i avtalsområdet. 
ANTAL AVTALSEXEMPLAR Detta naturvårdsavtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. 

Bilagor 1. Karta
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