
109

 

Tematisk översiktsplan
avseende strandområden

i Nybro kommun
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Inledning

Översiktsplanen är en kommuntäckande plan, som i stort ska ange 
hur mark- och vattenområden i kommunen är avsedda att användas 
och hur bebyggelseutvecklingen bör ske. För vissa delar av kom-
munen eller utifrån ett visst tema, kan översiktsplanen göras mer 
detaljerad och ingående. 

Den tematiska översiktsplanen avseende strandområden vid sjöar 
som gjorts, är resultatet av ett uttalat önskemål från Nybro kom-
mun om att finna sjöar som kan medges lättnader från strandskyd-
det. Den metod som använts utgår från en grupp av sjöar som anses 
vara intressanta för exploatering. Beroende på olika förutsättningar 
kan de platser som utsetts antingen lämpa sig för exploatering eller 
ha sådana värden att de bör skyddas med dagens lagstiftning eller få 
ett starkare skydd. Den tematiska översiktsplanen redovisar alla de 
sjöar som undersökts samt vilket skydd de bör ha.

Syftet med den tematiska översiktsplanen avseende strandområden 
är bl a att 
- anvisa lämpliga områden i närheten av sjöar för framtida utbygg-
nad av permanentbostäder och fritidsbostäder

- anvisa sjöar som förmodas kunna vara hotade av exploatering och 
som behöver ett starkare skydd än vad dagens lagstiftning medger 
för att säkras för framtiden

- Ge riktlinjer för hur strandområden med olika förutsättningar och 
skydd bör behandlas vid förfrågningar om dispens från strandskyd-
det

- Ge riktlinjer för hur framtida exploatering i strandnära områden 
bör komma till stånd
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Den tematiska översiktsplanen redovisas i denna beskrivning med 
områdesbeskrivningar för varje sjö som undersökts. Områdesbe-
skrivningarna är av olika omfattning beroende på vilket skydd den 
aktuella sjön/platsen anses behöva. De platser som anses kunna 
medges lättnader från strandskyddet följs av förslag och riktlinjer 
för framtida utveckling samt förslag på åtgärder som kan säkerställa 
planens syfte. 
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Övergripande mål

En nyansering av strandskyddet innebär både begränsningar och 
möjligheter som ställer krav på kommunens agerande. Sjöar och 
stränder är på flera sätt känsliga naturtyper och mycket attraktiva i 
olika avseenden. Vid en nyansering av strandskyddet är det viktigt 
att olika intressen tillgodoses och att kommunen försöker nå en 
mångsidighet avseende användandet av strandnära områden. Över-
gripande mål har därav formulerats utifrån tre markanvändnings-       
intressen:

Friluftsliv
Sjöar som har betydelse för friluftslivet ska säkras.

Tillgång till naturområden för rekreation och friluftsliv i form av 
närströvområden vid sjöar ska finnas. 

Biologisk mångfald
Sjöar som har betydelse för biologisk mångfald ska säkras.
  
Sjöar som kan komma att få betydelse för biologisk mångfald ska 
säkras. 
 
Bebyggelse
Sjöar/platser med ringa betydelse för friluftsliv och biologisk mång-
fald ska kunna utgöra framtida bostadsområden.
  
Bostäder i attraktiva lägen skall eftersträvas.
  
Vid exploatering i strandnära områden bör andra strandområden 
kompenseras genom stärkt skydd eller återskapande  av förstörda 
strandområden om det anses finnas rimliga skäl.
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I övrigt är ett långsiktigt tänkande nödvändigt. Sjöar som idag inte 
har ett högt värde beträffande friluftsliv och biologisk mångfald 
men som förmodas kunna få det i framtiden bör sparas. Även orörda 
sjöar bör skyddas från all typ av påverkan eftersom de kan få stor 
betydelse i framtiden.

Nybro kommun

Nybro kommun ligger i sydöstra delen av Sverige. Den är en viktig 
del av Glasriket i Småland. Kommunen har ett bra läge för pend-
ling till två av Smålands större orter, Växjö och Kalmar. Dess läge 
i Glasriket innebär också att många turister som tyskar, danskar m 
fl varje sommar besöker Nybro kommun. En del av dessa blir så 
fästa vid Sverige och den småländska naturen i Nybro kommun att 
de årligen återkommer, en del väljer t.o.m. att köpa sommarhus. Att 
erbjuda ett attraktivt boende i närheten av t.ex. en sjö skulle således 
kunna inbjuda till att fler människor flyttade till Nybro, både svens-
ka pendlare som utländska turister. Med anledning av detta har en 
studie av sjöarna genomförts som utgör underlag till den tematiska 
översiktsplanen.

Planområdets omfattning
Översiktsplanen omfattar de sjöar som i kartbilden till höger marke-
rats med en mörkare blå ton. 

Bild 19. Kartbilden visar de sjöar som har ana-
lyserats i TÖS-modellen. Det är dessa sjöar som 
behandlas i den tematiska översiktsplanen. Även 
kommunens övriga sjöar syns på bilden men de 
redovisas i en ljusare blå färg. Dessa sjöar har 
inte ansetts vara intressanta för kommunen att 
planlägga. Dagens skydd anses tillräckligt.



114

NYBRO

Nybro

Lille Hindsjön

Kroksjö Tämmen

Boasjön

Stensjön

Store Hindsjön

Hinsaryd göl

Madesjösjön

Örsjösjön

Hultabräan

Skärsjön

Virkessjön

Dackebosjön

Orrenäsasjön

Mosjön

Mjösjön



115

Bild 20. Kartan till höger visar endast de sjöar i 
Nybro kommun som inkluderats i den tematiska 
översiktsplanen. Färgerna visar vilken kategori 
sjöarna hamnat i.

 Oförändrat skydd

 Utökat skydd

 Möjlighet till lättnad av strandskyddet

Nyanserat skydd

Av de sjöar som undersökts har studiens inventeringar och analy-
ser klargjort vilken form av skydd som varje sjö bör ha. Sjöarna/
platserna kan ha något av följande skydd:

- Oförändrat skydd

- Utökat skydd

- Möjlighet till lättnader 
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Sjöar med oförändrat skydd

Följande sjöar var de som efter platsanalysen ansågs behöva dagens 
skydd men där ett utökat skydd inte var nödvändigt. Därmed reg-
leras de genom strandskyddslagen på samma sätt som tidigare, dvs 
enligt 7 kap 13 § Miljöbalken. De särskilda skälen är enda möjlig-
heten till dispens från lagen.

Bedömningarna av sjöarna är gjorda utifrån TÖS-modellen. Reste-
rande uppgifter är hämtade från kommunens Naturvärdesbedöm-
ning som gjordes 1994.

Boasjön
Sjön är en av kommunens största och vackraste, dessutom är den 
nästan helt orörd samt har stor betydelse för friluftslivet. Den anses 
dock inte behöva ett utökat skydd eftersom den idag har ett skydd 
på 200 meter.
Storlek: 1,63 km2

Kommunens värdering: Högt naturvärde
Friluftsliv: Sjön har stort rekreationsvärde, vad det avser fiske och 
bad.
Biologisk Mångfald: Boasjöan är en näringsfattig och 
försurningskänslig sjö som omges av barrskog och mindre 
våtmarker. Omgivningen kring sjön är slitagekänslig. Vattenkvalitet 
upprätthålls genom kalkning vart tredje år. Det ornitologiska värdet 
anses högt, p g a relativt stor förekomst av häckande Storlom. 
Fiskeförekomsten är ordinär. Flodkräftan har kommit tillbaka efter 
kalkningsinsatserna.
 
Dackebosjön
Den varierade vegetationen, den flikiga strandkanten samt partier 
av lövskog och hagmarker talar emot lättnader i strandskyddslagen. 
Utökat skydd anses inte behövas eftersom inga avgörande värden 
har påträffats.
Storlek: 0,55 km2

Kommunens värdering: Högt naturvärde
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Friluftsliv: I sjön råder allmänt kortfiske varför fritidsfiske har 
stor betydelse. Detta förutsätter dock tillgång till båt. Vinterfisket 
är mycket populärt. Vid den östra stranden finns en badplats som 
nyttjas en hel del.
Biologisk Mångfald: Sjön ingår i ett klass 3-område enligt översikts-
planen. Ett par åsryggar finns i den södra delen. Sju fiskarter 
påträffades vid provfiske. Fångstvikten ansågs hög och inga tecken 
på försurningspåverkan kunde utläsas. Sex arter av fåglar har setts 
häcka här.

Kroksjö
Sjön anses inte behöva utökat skydd eftersom exploatering inte tros 
vara ett stort hot. Ingen bebyggelse finns idag inom strandskyddat 
område och p g a dåliga fysiska förutsättningar för bebyggelse läm-
par den sig inte heller för lättnader i skyddet.
Storlek: 0,46 km2

Kommunens värdering: Skyddsvärde i övrigt
Friluftsliv: Sjön har betydelse för fritidsfisket, både sommar och 
vinter, trots att det ej är allmänt. Tillgång till båt är en förutsättning 
då stränderna bitvis är mycket snåriga. På hällarna i öster finns 
naturliga rastplatser, som ofta utnyttjas.
Biologisk mångfald: Kroksjö är en måttligt näringsrik sjö med 
igenväxningsproblem, såväl i vattnet som på land. Skogen består 
främst av barrskog. Området söder om sjön består av ett gammalt 
kulturlandskap med grova lövträd som ek, asp, lönn, lind och ask 
samt hassel. Denna lövrika miljö har en intressant insektsfauna. 
Fiskeförekomsten är ordinär. Om fågelförekomsten saknas 
uppgifter.

Lille Hindsjön
Sjön är i stort sett orörd samt har stor betydelse för friluftslivet och 
kan därför inte medges lättnader. Den anses inte heller behöva ett 
utökat skydd eftersom exploatering inte utgör ett så pass stort hot.
Storlek: 0,43 km2

Kommunens värdering: Högt naturvärde
Friluftsliv: Sjön utnyttjas i stor utsträckning för rekreation, främst 
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bad och fiske. Den allmänna badplatsen omfattar en gräsbevuxen 
yta, en brygga, rutchbana, grillmöjligheter, bord och bänkar, 
omklädningshytt samt toalett. Närboende har med tillstånd av 
markägaren fått möjlighet att fiska i sjön. Vintertid utnyttjas sjön 
som skridskobana. Badplats, rastplats/utsiktsplats är utsatt på karta.
Biologisk mångfald: ”Omgivande mark består övervägande av 
barr- och lövskog med en del stora ekar vid badstranden. Utmed 
den västra stranden, som mest utgörs av granskogar, har en del 
skog huggits och gallrats. I strandkanten växer björk, vide och pors 
och bildar en bård mot barrskogen. I den södra delen av sjön är 
lövinslaget stort. En del av den norra stranden betas.” ”Sjön ingår 
i ett av de områden inom kommunen vars berggrund och jordlager 
delvis utgörs av basiska grönstenar, vilket präglar vegetationens 
utseende till en del.” Sjöns södra delar hyser ett rikt fågelliv. Även i 
sjön som helhet har många fågelsorter observerats. Flyttfåglar som 
observerats är bl a sångsvan, vigg och trana.

Mjösjön
Sjön är relativt svårtillgänglig och till formen mycket smal vilket 
gör att den inte förmodas vara attraktiv för boende. Sjöarna i denna 
del av kommunen är nästan helt opåverkade och kan därför i fram-
tiden få stor betydelse för biologisk mångfald och friluftsliv, t.ex. 
ekoturism. Utökat skydd anses inte behövas eftersom den inte anses 
hotad av exploatering.
Storlek: 0,38 km2

Kommunens värdering: Högt naturvärde
Friluftsliv: Sjön används i viss mån till fiske. Tillgång till båt är en 
fördel.
Biologisk mångfald: Sjön är omgiven av barrskog och mindre myrar 
samt av gammal kulturmark. Den omväxlande naturen på östra 
sidan, med dess olika naturtyper, gamla träd och rika örtvegetation 
hyser en intressant skalbagges- och fjärilsfauna, samt förutsättningar 
för olika hackspettsarter. Fiskförekomsten är ordinär.

Mosjön
Befintlig bebyggelse ligger utanför strandskyddat område, men vi-
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dare exploatering anses inte möjlig eftersom sjön är relativt liten 
och redan hyser ett antal större fritidshus. Exploatering anses idag 
inte vara ett hot eftersom det fortfarande finns ett flertal lediga tom-
ter längs sjön.
Storlek:0,35 km2

Kommunens värdering: Skyddsvärde i övrigt
Friluftsliv: Fritidsfisket är allmänt i sjön. Fiskekort kan köpas och 
båt kan hyras. Dackeleden startar vid sjön.
Biologisk mångfald: Mosjön ingår i Hultebräanområdet som består 
av varierande natur. Vid provfiske återfanns fyra arter. Flodkräftan 
försvann med kräftpesten på 1980-talet. Storlom häckar vid sjön. 
Ytterligare uppgifter om naturvärden saknas.

Skärsjön
Sjön har höga värden och bör därmed skyddas från bebyggelse. Utö-
kat skydd anses inte behövas eftersom de befintliga värdena inte är 
så höga att detta krävs.
Storlek: 2,13 km2

Kommunens värdering: Högt naturvärde
Friluftsliv: Sjön utnyttjas i hög grad både som bad- och fiskesjö. 
Fiskekort säljs och båtar finns att hyra. Eftersom det ornitologiska 
värdet är stort, är Skärsjön betydelsefull som exkursionsmål. 
Den allmänna badplatsen i sydost utnyttjas frekvent. Bryggor, 
omklädningshytter och toaletter finns.
Biologisk mångfald: Fyra arter av fisk har påträffats vid provfiske. 
Sjön har ett högt ornitologiskt värde. De grunda vegetationsrika 
vikarna är rika på föda och tillsammans med öarna ger de 
ett gott skydd för både häckande och rastande fåglar. Vid en 
fågelinventering fann man 49 häckande par av 5 arter. Mink har 
även observerats.



Sjöar med utökat skydd

Bedömningarna av sjöarna är gjord utifrån TÖS-modellen. Reste-
rande uppgifter är hämtade från kommunens Naturvärdesbedöm-
ning som gjordes 1994.

Hultebräan

Hultebrän är 1,90 km2 stor och den näst största sjön i kommunen 
(efter Store Hindsjön) och en av de mest orörda sjöarna i den södra 
delen av kommunen. Kommunens värdering är att det finns höga 
naturvärden runt sjön. Sjön anses kunna få stort värde i framtiden 
för främst friluftsliv. Att utveckla sjön för att uppnå högre rekrea-
tionsvärden kan vara mer lönsamt på lång sikt än att placera ny 
bebyggelse här. Att hålla sjön fri från påverkan kommer även att 
gynna den biologiska mångfalden.
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Friluftsliv
Hultebräan används för friluftsliv i stor utsträckning. Fiske och bad är 
vanliga aktiviteter på sommaren. Det finns två badplatser, en i söder 
och en i nordost. Den i nordost har faciliteter som toalett, gungor, 
brygga, anlaggd gräsmatta och grillplats. Badplatsen i söder är av 
enklare slag. Runt sjön finns många skogsvägar som används för 
rekreation.

Biologisk mångfald
Området kring Hultebräan käraktiseras av blandad vegetation i form 
av löv- och barrskog samt mindre områden med betesmark och åker. 
I området i nordost finns tydliga rester av gammal kulturmark med 
enar, ekar samt ett stort inslag av hassel. Skogsbruk bedrivs på sina 
ställen och utmed den södra stranden är några vallar byggda för att 
förhindra att skog översvämmas.

Den variationsrika naturen hyser ett rikt djurliv, bl a hasselmus, has-
selsnok och sandödla. Sjön är också en av kommunens förnämsta 
fågelsjöar vad beträffar antalet arter, både vad gäller häckande som 
rastande fåglar. Även fiskbeståndet anses vara högt, både vad det 
avser antalet individer och antalet arter.

Varför krävs ett högre skydd?
Hultebräan har mycket höga värden avseende friluftsliv och biologisk 
mångfald vilket innebär att exploatering skulle motverka strandskyd-
dets syften.

Sjön är idag en råvattentäkt för Kalmar kommun och enligt kom-
munens naturvärdesbedömning kan detta komma i konflikt med 
djurlivet. Detta gäller främst lekplatser för fisk och sjöfågelhäckning. 
Därmed bör sjön skyddas från fortsatt påverkan så länge den används 
som vattenmagasin.

Skogarna är relativt orörda och används sannolikt för bär- och svamp-
plockning. Även jakt förekommer i skogarna. Kommunens längsta 
vandringsled (Dackeleden) passerar förbi sjön.



Madesjösjön

Sjön är 0,26 km2 stor och en mycket grund sjö. Den är idag lätt-
tillgänglig p g a av sitt nära läge till väg xx. Däremot är vägen ner 
till stugorna privatiserad genom förbudsskyltar och vägbom. Detta 
är mycket olyckligt eftersom sjön borde vara tillgänglig för allmän-
heten. Privatisering av detta slag är ett misslyckande, speciellt med 
tanke på att stugorna har strandtomter och helt ockuperar en stor del 
av sjön. Vidare utveckling av sjön måste fokusera på att göra den än 
mer tillgänglig och användbar för rekreation. Kommunen har angett 
att sjön har högt naturvärde.

Friluftsliv
Eftersom sjön hyser ett 20-tal sommarstugor vistas många män-
niskor där under sommarhalvåret. Sjön ligger endast fyra kilometer 
från Nybro tätort vilket också gör den attraktiv som badsjö för 
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boende där. I väster finns en naturlig badplats som nyttjas flitigt. Sjön 
används också till stor del för fiske.

Biologisk mångfald
Sjön är till stor del påverkad av människor eftersom ett stort fritidsom-
råde ligger intill vattnet. Sjön är relativt liten och bebyggelsen känns 
påtaglig. Enligt uppgifter från kommunen är den näringsfattig och sak-
nar väldefinierade tillflöden. Vegetationen domineras av barrskog, med 
en lövbård av björk närmast vattnet. Fiskbeståndet anses vara mycket 
högt p g a att sjön är så grund (1,43 meter i medeldjup). Vid en mät-
ning 1992 var medelfångsten klart högst i Madesjösjön av kommunens 
samtliga sjöar. Någon fågelinventering har ej gjorts men sjön är främst 
en rastsjö även om ett fåtal arter har setts häcka här. Påverkan på sjön 
sker främst från stugbyn i norr och vägen i väster. Klippning av vass 
m m är nödvändig för att hålla sjön öppen, detta sköts av stugförening-
en. Sjön anses vara känslig varför den är viktig att skydda. Det största 
hotet anses vara om befintliga stugor får bygga avloppsanläggningar.

Varför krävs ett högre skydd?
Den främsta anledningen till att utöka skyddet är att säkra de höga 
rekreationsvärdena som finns runt sjön. 

Sjön är liten och upplevs idag som exploaterad och påverkad i hög 
grad. Ytterligare exploatering skulle dels förstöra intrycket av den 
lantliga och naturliga karaktären som ändå finns kvar, men också ut-
göra ett hot mot tillgängligheten, vattenkvaliteten och fiskebeståndet.



125

Sjöar/platser med möjlighet till lättnader från strandskyd-
det

Följande sjöar har en eller flera platser där det enligt TÖS-model-
len kan vara möjligt att medge lättnader i skyddet. Här motiveras 
varför platserna kan medges lättnader från strandskyddet och vad 
som bör vara gällande för dessa platser. De platser runt sjöarna 
som inte har utsetts som möjliga för lättnader innefattas av ett 
oförändrat strandskydd.

Bedömningarna av sjöarna är gjord utifrån metoden. Resterande 
uppgifter är hämtade från kommunens Naturvärdesbedömning 
som gjordes 1994.

Beskrivningarna av dessa platser är uppdelade i två delar som vi-
sar på två olika tillvägagångssätt för hur man kan behandla strand-
områden som kan medges lättnader i en tematisk översiktsplan. 
Det första tillvägagångssättet, ”Del 1”, visar platsens förutsätt-
ningar bl a genom en SWOT-analys, den andra, ”Del 2” genom att 
visa på riktlinjer för en framtida detaljplanering. Anledningen  till 
dessa två presentationstekniker är att förtydliga att det finns flera 
möjliga sätt att behandla dessa platser och att man kan anpassa 
tillvägagångssättet efter behov och krav.


