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Nybro

ORRANÄSASJÖN

Varför bör Orranäsasjön omfattas av ett lägre skydd?
Utvald plats anses ha låga värden avseende friluftsliv och biologisk 
mångfald. Platsen är också tydligt avgränsad från övrig naturmark, 
bl a genom bebyggelse. Vid en eventuell exploatering skulle friluftslivet 
kunna gynnas.
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Områdesbeskrivning
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Allmänt om Orranäsasjön
Orranäsasjön är ca 1,23 km2 

 stor och ligger knappt två kilometer 
väster om Orrefors. Stränderna utgörs framför allt av morän men på 
sina platser finns även grus- och sandstränder. Vegetationen består 
främst av barrskog med inslag av löv. Skogsbruk bedrivs på flera 
platser runt sjön. 

Den västra sidan av sjön präglas av landsvägen och campingplatsen. 
Här finns stugor för uthyrning, badplats, kiosk och caféverksamhet 
m m sommartid. I den norra delen växer mer lövträd. Här finns ett 
par äldre byggnader varav den ena är en permanentbostad och den 
andra en klubbstuga. I övrigt finns inga byggnader runt sjön. Den 
östra och södra stranden karakteriseras av barrskog som brukas samt 
en del sly. Orranäsasjön är relativt stor och mycket vacker med höga 
upplevelsevärden och goda förutsättningar för såväl bebyggelse som 
rekreation. 

Friluftsliv
Orranäsasjön har höga rekreationsvärden p g a bad och fiske. Sjön 
används mycket sommartid då trycket från campingplatsen och den 
kommunala badplatsen är stort. 

Biologisk mångfald
Området strax norr om sjön är en del av Nybroåsen och utgörs av ett 
åsnätlandskap. Trots stora ingrepp i form av grustäkter är området 
värdefullt.

Tester har visat en relativt stor artfattigdom i sjön, detta kan dock 
ha ändrats då testerna är gamla. Det ornitologiska värdet anses vara 
högt trots att inte så många arter påträffats. Fiskeförekomsten är 
ordinär.
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Platsbeskrivning

Klubbstuga med utsikt över sjön.Skogsväg som leder förbi plan-
området.

Planområde

Gård, används 
som klubbstugaBostad

gles barrskog

100 200meter

Kort om planområdet
Planområdet ligger på cykelavstånd från Orrefors och har en vacker 
utsikt över Orranäsasjön. Området består idag av planterad ung 
granskog och inramas av sjön, två äldre gårdar och en grusväg. Plat-
sen är idag svårframkomlig p g a av växtlighet, men väl framme vid 
stranden har man vacker utsikt över sjön och mycket goda solförhål-
landen. Marförhållandena kan på sina ställen vara sanka.
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Friluftsliv
Troligt är att platser runt planområdet används för rekreation. Båtar 
ligger uppdragna på ett par platser vilket indikerar fritidsfiske, san-
nolikt används även dessa platser för bad, det finns t ex en offentlig 
badplats nedanför klubbstugan. Det är dock inte troligt att området 
mellan de två befintliga husen, d v s planområdet, används för fri-
luftsliv eftersom vegetationen är mycket svårgenomtränglig. Skogs-
vägen används främst av skogsmaskiner, men troligt är också att den 
används för promenader av närboende. Det är idag svårt att se sjön 
från vägen p g a vegetationen. 

Biologisk mångfald
Det är inte troligt att höga biologiska värden finns inom planområdet 
då det främst består av ung och snårig granskog. Strandremsan har  
sannolikt värden att beakta.

Utsikt över Orranäsasjön. 
Bilden tagen från väster.

Planområdet består främst av ung 
granskog.
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Exploateringens syfte
Syftet med en exploatering är att erbjuda ett lantligt och strandnära 
boende som inte inkräktar på strandskyddets syften. 

Bebyggelseförutsättningar
Närheten till tätort, den vackra utsikten och det soliga söderläget gör 
tillsammans området mycket attraktivt för boende. Området ligger 
lantligt och avskilt, men två befintliga gårdar och skogsvägen som 
avgränsar området motiverar ändå till exploatering, dock är området 
för stort för att vara en lucktomt och därför kan man inte särskilt skäl 
åberopas. Ny bebyggelse kan skapa en karaktär av bymiljö och skulle 
öppna upp utblickar över sjön från vägen. Tillgången till badplatser 
skulle kunna öka och friluftslivet därmed gynnas.

Trafiknät finns i form av en mindre skogsväg som idag är anpassad 
till bilar. Annan infrastruktur i form av el och telefon finns draget 
förbi planområdet. Viss markförberedelse krävs då området kan vara 
sankt.

Allmänna riktlinjer för exploatering
En förutsättning för att området skall exploateras är att det lämnas en 
större yta mellan vattnet och planområdet för att minska belastningen 
samt öka möjligheterna för rekreation. Ny bebyggelse bör placeras 
nära vägen i linje med befintlig bebyggelse. Karaktären på byggna-
derna bör stämma väl överens med den befintliga.

Kompensation
Någon form av kompensation som kan komma allmänheten till 
glädje kan vara rimligt vid exploatering. Planområdet ligger mel-
lan sjön och den allmänna vägen vilket ökar risken för att området 
närmast vattnet upplevs som privat. En allmän båt-/badplats kan t ex 
vara en möjlig åtgärd för att stärka friluftslivet i området och minska 
risken för succesiv privatisering av strandområdet.

Program
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Allmänna riktlinjer för fritidsbebyggelse
Det avskilda och naturnära läget gör platsen lämplig för fritidshus. 
Området är attraktivt både för långväga turister och fast boende i 
närliggande tätorter. Belastningen på miljön och kraven på bekväm-
lighet är lägre än vid permanentbostäder, vilket kan vara positivt för 
omgivningen.

Bebyggelsen bör ha en lantlig och diskret karaktär som effektivt tar 
tillvara på det vackra utsiktsläget. Ny bebyggelse måste både anpas-
sas till platsens befintliga förutsättningar och till de tekniska lös-
ningar som är lämpliga för platser nära vatten. 

P g a platsens lantliga läge bör ny bebyggelse anpassas för att göra 
liten inverkan på landskapsbilden. Den befintliga bebyggelsen ska 
sätta upp riktlinjerna för ny bebyggelse på platsen. 

Allmänna riktlinjer för permanentbostäder
Platsen är även attraktiv för permanentbebyggelse. De två befintliga 
husen är permanenthus, även om det ena av dessa idag används som 
klubbstuga.

Bebyggelsen bör även i detta alternativ vara småskalig med tanke 
på det lantliga läget. Bebyggelsen får inte störa landskapsbilden 
och måste fungera bra tillsammans med den befintliga bebyggelsen, 
målet bör vara att skapa en mer sammanhållen bykaraktär. 
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Friluftsliv
Känslan av avskildhet minskar på platsen vid en exploatering. Plan-
området används inte för friluftsliv idag även om det vackra läget 
skapar goda förutsättningar. Ny bebyggelse skulle sannolikt inte 
påverka dagens friluftsliv negativt. Istället skulle det kunna skapa 
goda förutsättningar för framkomlighet och badmöjligheter vilket 
kan gynna friluftslivet. Möjligen är trycket på sjön redan tillräckligt 
sommartid genom campingplatsen och befintliga badplatser, vilket 
talar emot en vidare utveckling av friluftslivet.

Biologisk mångfald
Planområdet är relativt litet vilket skulle innebära en låg grad av 
exploatering, sannolikt skulle detta få små följder på den biologiska 
mångfalden i närområdet. Den unga, snåriga granskogen indikerar 
att få värden avseende biologisk mångfald finns inom planområdet. 
Belastningen på stranden ökar vilket kan vara negativt för sjön som 
helhet. Sjön har goda förutsättningar för ett rikt fågelliv vilket kan 
tala emot exploatering.

Konsekvenser av exploatering




