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beslutade den 30 juni 2021.
(511-1-2019)
Länsstyrelsen i Kronobergs län föreskriver med stöd av 7 kap. 4-6 och 30 §§
miljöbalken (1998:808) följande:
Naturreservatet Osaby ska utökas med 4,4 ha och därmed totalt omfatta 358,2
ha. Gräns för naturreservatet ska vara den gräns som anges i beslutskartan.
Föreskriften A10 om förbud mot att utföra skogsavverkning m.m., stadgad
genom beslut om bildande av naturreservatet Osaby från den 21 mars 1994 i
ärende dnr 231-4971-1989 ska gälla för hela naturreservatet.
Reservatets föreskrifter hindrar inte:
− förvaltaren eller den som arbetar på förvaltarens uppdrag att utföra de
åtgärder som framgår av angivna B-föreskrifter som behövs för
reservatets vård eller uppföljning av bevarandestatus.
− förvaltaren, den som arbetar på förvaltarens uppdrag eller
fastighetsägaren att iordningsställa tältplats, eldningsplats, vindskydd,
torrdass samt, i skötselområde 2b, mindre byggnad för förvaltningens
behov.
− normalt underhåll av ledning och ledningsgata, akuta
reparationsåtgärder på ledning, borttagande eller ersättning av ledning
samt normalt underhåll av vägar och stigar. Träd som fallit eller grenar
som kapats vid åtgärder ska lämnas i naturreservatet.
− övrig grävning i vägområde, t.ex. för nedgrävning av ledning.
− åtgärder för vetenskaplig undersökning som Länsstyrelsen i förväg
skriftligt har lämnat tillstånd till.
Med stöd av 7 kap. 7 § första stycket miljöbalken upphäver Länsstyrelsen
beslutet från den 21 mars 1994 med ärendenummer 231-4971-1989 i de delar
som avser syftet med naturreservatet och skötselplanen för detsamma. Det
innebär att beslutet för naturreservatet Osaby från den 21 mars 1994
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fortfarande gäller såvitt avser förklaringen av området som naturreservat,
tillhörande föreskrifter till detta och med de ändringar som anges i detta
beslut.
Länsstyrelsen fastställer ny skötselplan för Osaby naturreservats långsiktiga
vård i enlighet med 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken m.m.
Syftet med reservatet
Syftet med naturreservatet är att:
− bevara och restaurera ett större sammanhängande och i stora delar
betat landskap med ett stort lövträdsinslag, rikt på gamla, grova och
ihåliga träd samt multnande ved, med ett betydande inslag av sjöar,
sumpskogar och öppna våtmarker,
− naturtyperna ska variera mellan öppna och beskogade delar och ha ett
rikt växt-, svamp- och djurliv med särskild prioritet för rödlistade arter,
− det rörliga friluftslivet ska ges möjlighet till naturupplevelser i ett
naturskönt område.
Syftet ska uppnås genom att:
− områdets skyddsvärda naturmiljöer bevaras genom föreskrifter som
reglerar jord- och skogsbruk och olika typer av exploatering,
− befintliga betade marker hävdas och nya betade områden restaureras
där också livsmiljöer kan nyskapas för att värna skyddsvärda arter,
− skogar som inte betas får i huvudsak präglas av naturlig dynamik.
Gran begränsas och områden påverkade av skogsbruk restaureras för
att utvecklas mot gamla skogar rika på lövträd och gamla barrträd,
− åtgärder för att främja upplevelsevärdena vidtas med hänsyn till
störningskänsliga arter.

Denna författning träder i kraft den 26 juli 2021.
På länsstyrelsens vägnar

MARIA ARNHOLM
Love Eriksen
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