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Förord
”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen” är en tematisk fördjupning av översiktsplanen för
Gnosjö kommun. I planen påvisas områden i attraktiva sjölägen som är lämpliga att bebygga. Dessa områden ska stimulera landsbygdsutveckling, möjliggöra att nya arbetsplatser tillskapas och att service i form av förskolor, skolor mm kan utvecklas eller behållas.
Denna planering har möjliggjorts genom en ändring i strandskyddsbestämmelserna från 1
juli 2009. Denna reform har varit mycket efterfrågad av inlandskommuner och i Gnosjö
kommun har vi drivit frågan i vårt nätverkssamarbete ”Entreprenörsregionen”.
Vår förhoppning är att planen ska vara ett värdefullt instrument i vår planering och bidra till
en positiv framtidstro.
Arne Ottosson
Kommunstyrelsens ordförande
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Inledning
Gnosjö kommun ligger i
sydvästra
Småland.
Kommunen gränsar i
väster och norr till Gislaveds kommun, i öster till
Vaggeryds kommun och
i söder till Värnamo
kommun.
I kommunens sydöstra
del finns en nationalpark, Store Mosse och i
dess norra del ligger
Isaberg/Rannebo som
är riksintresse för friluftslivet. Bägge dessa
områden har ett stort
antal besökare årligen.
Landskapet i övrigt är
kuperat. Det finns skog,
mossmarker och många
fina sjöar.
I Gnosjö finns en stark entreprenörsanda
och ett starkt ideellt engagemang, Gnosjöandan. Besöksnäringarna är under utveckling och med möjligheten till boende
och verksamheter vid vatten skulle Gnosjö
kommun kunna fortsätta att utvecklas.

Karta över Jönköpings län

Syfte
Syftet med denna tematiskt fördjupade
översiktsplan
”landsbygdsutveckling
i
strandnära lägen” i Gnosjö kommun är att
peka ut områden i attraktiva lägen intill
sjöar, möjliga att exploatera utan negativ
inverkan på naturvärden, kulturvärden och
friluftsvärden samt med ett långsiktigt bibehållande av strandskyddets syften. En utveckling av landsbygden kan ge Gnosjö
kommun en ny attraktionskraft som hjälp
för att vända ett i övrigt lågt bebyggelsetryck och därigenom på sikt skapa utrymme
för fler arbetsplatser och bättre, alternativt
bibehållen, service.

I och med tillägget i Miljöbalken (MB) och
Plan- och Bygglagen 2009, ges nu kommunen möjlighet att i översiktlig planering
peka ut ett antal områden vid kommunens
sjöar där man kan pröva lämpligheten att
lägga bostäder eller verksamheter i landsbygdsutvecklande syfte. Av Gnosjö kommuns alla sjöar har nitton stycken sjöar
bedömts lämpliga att inventera.

Bakgrund
Enligt PBL, Plan och bygglagen 4 kap 1§
får en kommun från och med 1 juli 2009 i
översiktsplan peka ut områden för landskapsutveckling i strandnära lägen. Kriterier för sådana områden framgår av MB 7
kap 18e, 1§.
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Hästhultasjön

Strandskydd
Vad är strandskydd?

När det gäller växt och djurliv ger övergången mellan land och vatten utrymme för
olika livsmiljöer och funktioner. Den artrika
miljö som finns i strandområdena är mycket
värdefull i ett biologiskt perspektiv. 1050 av
landets för närvarande 3653 rödlistade arter är knutna till strand- eller vattenmiljöer
(Artdatabanken, rödlistan från maj 2005).
Några exempel på områden som hyser sådana naturtyper är öar, uddar och näs som
till huvuddelen är obebyggda, naturliga och
oreglerade vattendrag, klarvattensjöar med
kransalger, sandstränder, ravinskogar,
sumpskogar och grunda bottnar med tångbälten.

Strandskyddet och allemansrätten gör vårt
land unikt i ett internationellt perspektiv.
Strandskyddet är ett generellt skydd som
gäller i hela landet. Hittills har bestämmelserna gällt oavsett om områden är täteller glesbebyggda, om det finns gott om
sjöar och vattendrag eller inte och oavsett
vilka naturtyper eller arter som finns i området.
Skyddet av våra stränder är en nationell
angelägenhet för att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och för att
bevara goda livsvillkor för växter och djur.
Strandområden ger goda möjligheter till
rekreation och friluftsliv. Strandskyddet
skall långsiktigt trygga förutsättningarna
för att medborgarna skall få tillgång till
strandområden genom allemansrätten.
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Strandskyddslagen nu och då

Differentierat strandskydd

Strandskyddsreglerna har fungerat dåligt
och behovet av förändring har varit stort.
Lagstiftningen har bortsett från skillnaden i
olika kommuner i olika delar av landet.
Den har inte gett tillräckligt med skydd i
hårt exploaterade områden. I glesbygden
och stora delar av inlandet har situationen
varit den motsatta. Där har det inte varit
möjligt att bygga trots obebyggda stränder
i mängder.

Strandskyddet kommer även i fortsättningen att gälla generellt och sträcka sig
hundra meter ut i vattnet och hundra meter
upp på land. Utgångspunkten är strandlinjen vid normalvattenstånd.
I och med den nya paragrafen i plan och
bygglagen har kommunen möjlighet att
göra en differentiering av strandskyddet. I
områden utpekade i landsbygdsutvecklande syfte finns nu möjlighet att ge dispens från strandskyddet eller att upphäva
det. Områdena måste vara utpekade i en
översiktlig plan. För enstaka nya bostadshus får ges dispens endast om dessa ligger
i anslutning till befintlig bebyggelse. För att
strandskyddet skall upphävas måste det
ske i en detaljplaneprocess. Strandskyddet
skall dock alltid ligga kvar närmast stranden för att möjliggöra fri passage.

Sverige har 385 000 km kust och strand.
Endast 10 % av denna sträcka har byggnader inom 100 m från vattnet.
Den nya lagstiftningen som trädde i kraft
den 1 juli 2009 och 1 februari 2010 ger
möjlighet att beakta lokala och regionala
skillnader.

Hästhultasjön
8

LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGEN

Kriterier för landsbygdsutveckling i strandnära lägen

GNOSJÖ KOMMUN

Kommunens statistiska underlag visar att
Gnosjö har haft en nedåtgående trend sedan 1997 vad gäller antalet invånare. 1997
bodde 10394 människor i kommunen. Idag
är det 1 000 färre.

Landsbygdsutveckling
Syftet (enl Prop.2008/09:119) med att redovisa områden för landsbygdsutveckling
i strandnära lägen är att stimulera den lokala och regionala utvecklingen i områden
som har god tillgång till fria strandområden och där en viss byggnation kan ske
samtidigt som att strandskyddets syften
långsiktigt tillgodoses.

Gnosjö kommun har en stor nettoinpendling, För 2010 var det nästan 950 personer.
Att kunna erbjuda dessa människor tomter i
attraktiva lägen skulle kanske få fler att
flytta till Gnosjö och därmed stärka underlaget för offentlig och kommunal service. För
Gnosjö, och många andra små kommuner,
är en ökad befolkning nödvändig. Arbetstillfällen skapas, behovet av arbetskraft tillgodoses, underlaget för service och handel
ökar.

Landsbygdens nyckel till utveckling kan
sägas ligga i de ”smarta kombinationernas
möjligheter” dvs i en mångfald av verksamheter för individer, företag och bygd.
Landsbygdsutvecklingen är så att säga
unik för varje del av landet.

Exempel på näringar som är utvecklande
för landsbygden kan vara affärer, servicefunktioner, campingstugor, kanotuthyrning,
strandcafé, försäljning av fiskprodukter och
turism i stort. Det kan också handla om ideell verksamhet med betydelse för det lokala
föreningslivet, till exempel lokaler för simeller kanotklubb eller scoutverksamhet.

Med område för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen menas att
 Området är lämpligt för utvecklingen
av landsbygden.
 Området är av sådant slag och har en
sådan begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses
långsiktigt.
 Området inte är skyddat enligt 7 kap i
Miljöbalken.
 Området långsiktigt kan antas ge positiva sysselsättningseffekter och/eller kan
bidra till att upprätthålla serviceunderlaget
på landsbygden

Kriterier för Gnosjö kommun
Gnosjö kommun har valt följande kriterier
för landsbygdsutveckling:
1. Att på sikt kunna behålla skolorna och
barnomsorgen på de mindre orterna, Kulltorp, Nissafors, Åsenhöga och Marieholm.
2. Att stödja kollektivtrafik och infrastruktur.
3. Att stödja inflyttning till Gnosjö kommun.
4. Att stödja kulturarv Marieholm.
5. Att försöka få dem som arbetar i Gnosjö
att också bosätta sig där.
6. Att skapa förutsättningar för att nya näringar kan etablera sig på landsbygden.

Det finns flera definitioner av landsbygd. I
ett europeiskt perspektiv är Sverige ett
”landsbygdsland”.
I nu aktuellt arbete med landsbygdsutvecklingen har hela Gnosjö kommun ansetts vara ”landsbygd”, förutom centralorten med områden viktiga för dess utveckling. Detta bland annat med hänsyn till det
låga bebyggelsetryck som råder i kommunen. Det handlar därmed inte enbart om
att förbättra servicen, utan även om att
bibehålla den service som redan finns i
några av tätorterna.

Välornas Camping vid sjön Hären.
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Skola/barnomsorg

Kommersiell service

Det finns F-9 skolor i Hillerstorp och Gnosjö tätorter och F-6 skolor och barnomsorg i form av skolbarnsomsorg och förskolor i Gnosjö, Hillerstorp, Kulltorp,
Nissafors och Åsenhöga. Marieholm är
den enda ort som har barnomsorg utan att
ha skola. Sammanlagt finns det 20 förskolor i kommunen varav 3 är enskilda. Skola
och barnomsorg kan på samtliga orter ta
emot fler barn.

Det mesta av den kommersiella servicen
återfinns i Gnosjö och Hillerstorps tätorter.
Gnosjö tätort har ca 4500 invånare och Hilllerstorp knappt 2000. I Kulltorp som har
drygt 300 invånare finns det matvaruaffär
och bensinmack. Eventuell ny bebyggelse
kommer att stödja befintlig service snarare
än att ge underlag för ny.

Karta utvisande Länstrafikens aktuella busslinjer.
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Kommunikationer

Kulturarv Marieholm

Regional trafik på järnväg består av Kust
till Kust- banan med Gnosjö tätort som
enda stopp i kommunen. Kust till kust banan är en kommunikationsanläggning
av riksintresse.

Kulturarv Marieholm - drygt en mil kultur
och natur där vattnet är en sammanbindande länk och Gnosjöandan har en
vagga! Kulturarv Marieholm är ett projekt
som handlar om samspelet mellan människa, natur och kultur.

Länstrafiken står för kollektivtrafik med
buss. Fem linjer trafikerar följande sträckor:
136 Gnosjö - Jönköping
201 Smålandsstenar - Gislaved Gnosjö - Värnamo
238 Hillerstorp-Kulltorp-Forsheda
239 Gnosjö - Kulltorp
254 Gnosjö - Marieholm -Hillerstorp

Projektområdet sträcker sig från Åsenhöga
och Skärvsjön, genom Skärvån till Marieholms brukssamhälle, via Marieholmskanalen som passerar Mosjön och Flaten och
slutar i Hillerstorp. Vi rör oss i Åsenhöga
och Kävsjö socknar i Gnosjö kommun.
Projektet omfattar kultur-, näringslivs- och
landsbygdsutveckling där bygdens fysiska
lämningar och mänskliga minnen är motor i
förändring av mental miljö. Förhoppningen
är att nya arbetstillfällen skall skapas, nya
näringar utvecklas och livskvalitet främjas.
Syftet är att utveckla en bygd som vilar på
industrisamhällets historiska arv. Målet är
att skapa ett kulturturistiskt besöksmål,
främja en levande landsbygd och att väcka
invånarnas stolthet.

Inom kommunen finns även kollektivtrafik i
form av kompletteringstrafik vilket innebär
att boende i kommunen kan beställa upp
till två resor i veckan till närmaste tätort
eller till Gnosjö samhälle.

VA/vägar
Ur ett ekonomiskt perspektiv är det en
målsättning att områden som pekas ut,
effektivt utnyttjar befintlig infrastruktur i
form av vägar och VA eller att de ger underlag för ny.
Under respektive sjö kan man se rekommenderad hantering av VA-frågorna. Befintliga renings- och vattenverk som berörs har kapacitet och behöver inte bygggas ut. Idag finns krav på slutna tankar för
fritidshusbebyggelse intill kommunala
badplatser.
Prioritering av avloppstyp bör ske enligt
följande. Om möjligt bör man i första hand
ansluta till kommunalt vatten och avlopp.
Av miljöskäl bör man i andra hand prioritera gemensamhetsanläggning framför
enskild anläggning.

Mosjön
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heten till aktiviteter bidrar till strändernas
starka attraktion. I rapporten ”Strandnära
boende” har man undersökt vad människor
tycker är attraktivt strandnära boende. De
flesta vill bo med tomt ner till sjökanten och
därefter prioriteras att bo utan strandtomt,
med utsikt över en sjö eller nära en sjö. Kriterier för att människor skall uppleva det
som ett attraktivt strandnära boende är följande:
Att bo med strandtomt.
Att bo i friliggande villa.
Att ha utsikt över en sjö eller att bo
nära en sjö.
Att det är ett avskilt läge.
Att det ligger i ett lantligt öppet landskap.
Att det finns tillgång till strövområden
och möjligheter till bad.
Att det finns närhet till service.

Mosjön

Regionala utvecklingsplaner
Enligt Jönköpings läns Regionala utvecklingsprogram RUP betraktas den utvidgade möjligheten till sjönära boende som
utveckling av regionen och en angelägen
åtgärd i det av de prioriterade programområdena som benämns ”Livsmiljö och attraktivitet”.

Vi har utgått från ovanstående kriterier när
vi valt ut möjliga platser.

För Gnosjös del finns det pågående projektet ”Kulturarv Marieholm” inom ramen
för Småföretagens kulturarvscentrum. Insikten om kulturarvets betydelse är viktig
för tillväxten och nyföretagandet i bygden.

Mindre attraktivt upplevs ett strandnära boende vid en å, ett centralt läge eller i bruks/
kulturmiljö. Även boende i flerbostadshus
upplevs som mindre attraktivt. Boendet
skall inte heller vara så avlägset beläget att
avstånd till närmaste granne överstiger en
kilometer eller att det tar mer än 30 min
med bil till närmsta tätort. Enkätmaterialet
är inte så stort att det går att statistiskt säkerställa slutsatserna.

Visionen i länets Landsbygdsprogram
2007-2013 handlar om en för Jönköpings
län långsiktigt hållbar landsbygdsutveckling. Detta uppnås genom en levande och
attraktiv landsbygd med socialt välfungerande bygder, höga natur- och kulturvärden samt ett livskraftigt företagande inom
olika branscher.

Det som värderas högt med ett landsbygdsboende sammanfaller ofta med det
som värderas högt vad gäller friluftslivet,
t.ex. tillgång till bad, strövområden, brygga
och båt eller att kunna utöva en rad olika
friluftsaktiviteter såsom jakt, fiske, skidåkning, skridskoåkning mm. Konflikter mellan
boende och friluftsliv kan uppstå men med
en bra planering kan dessa intressen istället lyfta varandra.

De fokusområden som sammanfaller med
landsbygdsutveckling i strandnära lägen
är Attraktiv livsmiljö, Levande landskap,
Vidareförädling samt Turist – och besöksnäringen.

Attraktivitet
Var är attraktivt att bo?
Just mötet mellan land och vatten är en
miljö som vi människor av olika skäl värderar mycket högt. Den öppna landskapsbilden, natur- och kulturmiljön samt möjlig-
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Landskap och natur
Landskapsrum, kulturmiljö och
kulturvärden
I kommunens sydöstra del finns Sveriges
största sammanhängande mosse söder
om Lappland och i kommunens norra del
finns Rannebo/Isaberg. Bägge områdena
är riksintresse och betraktas som stora
opåverkade områden. Det vill säga områden där naturen själv, och inte människans brukande, formar landskapet. I övrigt består Gnosjö kommun av brukad natur. Landskapet formas i en föränderlig
process. Vi har att göra med miljöer som
formats av småbruk, skogsbruk och industri.

Här finns nämligen värdefull flora och
fauna. Detta gäller övergångar mellan skog
och åker, vattendrag och givetvis sjöstränderna som är de viktigaste randzonerna i
naturen.

I Gnosjö kommun som till stora delar är ett
skogslandskap, utgör de större sjöarna de
stora landskapsrummen med möjlighet till
utsikt och utblickar.

Sjöarna i Gnosjö kommun tillhör Vattenmyndigheten västerhavets distrikt. En stor
del av sjöarna är klassade enligt EU:s miljökvalitetsnormer för vatten. Av praktiska
skäl finns emellertid en nedre storleksgräns på de klassade sjöarna, därför redovisas inte miljökvalitetsnormer för alla inventerade sjöar. Kemisk status klassas antingen som ”god” eller ”uppnår ej god” medan ekologisk status har 5 olika statusklasser, hög, god, måttlig, otillfredsställande
och dålig.

Vid några av områdena finns våtmarker
upptagna i våtmarksinventeringen, där
klass 1 har de högsta naturvärdena. Hur ny
bebyggelse kan anpassas till dessa eller
hur våtmarken kan införlivas i ett nytt område får utredas i samband med en kommande detaljplan.

Att bygga bostäder och bostadsområden i
strandnära lägen är ett sätt att bruka naturen som också kommer att ge ny karaktär
åt landskapet. Det är viktigt att detta sker i
samklang med övrigt brukande och med
respekt för landskapet.

Natur och ekologi

Sjöarna i Gnosjö kommun har varit starkt
försurade. De flesta av de inventerade sjöarna berörs av kalkningsåtgärder. Sjöarna
är i gott skick men kalkning måste fortgå då
försurat nedfall fortsätter.

Områden som pekats ut består till stor del
av naturtyper som barrskog, hyggen och
åkermark. Dessa är ofta artfattiga på
gränsen till monokulturer och saknar viktiga biotoper. Däremot skall i det fortsatta
planarbetet alla randzoner och övergångar mellan olika naturtyper skyddas.

Efter att ha inventerat sjöar för att kunna
peka ut de mest optimala
platserna för etableringar
med hänsyn tagen till naturvärden gäller att den
fortsatta processen med
byggande av hus och anläggningar arbetar med
ett hållbart förhållningssätt för att minimera påverkan på naturen.
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Inventering
Sjöar

Alla inventerade sjöar utom Gölebogöl redovisas i kartmaterial. Detta gäller även om
inga LIS -områden redovisats.

Nitton sjöar har inventerats. Det är Vikaresjön/Lillesjön, Algustorpasjön, Hammarsjön,
Ekhultasjön/Kramphultasjön/
Östersjön, Götarpssjön, Nässjö, Gölebogöl, Gärdessjön, Sjöarpasjön och Hären som alla har avrinning till Nissans vattensystem. Det är vidare Skärvsjön, Gärdessjön, Mosjön, Hästhultasjön, Flaten
och Albosjön som har sin avrinning till Lagans vattensystem.

Inventerade sjöar
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Utpekade områden
Områden som är lämpade för utveckling
av landsbygden är utpekade som LISområde/landsbygdsutvecklingsområde
i
kartmaterialet. Området är geografiskt avgränsat och stödjer en specifik tätort. LISområdet omfattar mark inom strandskydd
medan landsbygdsutvecklingsområde är
mark utanför strandskydd, lämplig som
komplement till LIS–område.

Låglänt terräng med översvämningsrisk har
ej pekats ut, inte heller platser med bäckar
och vattendrag och deras randzoner vilka
ofta utgör viktig livsmiljö för växter och djur.
Länsstyrelsens GIS-information har inventerats. Där skyddsvärd natur/kultur ligger
intill utpekade områden har denna redovisats i kartmaterial och/eller i skrift. Fornminnen och våtmarksområden är frekvent
förekommande i kommunen. Enstaka områden berörs av miljöfarlig verksamhet och
efterbehandlingsområden. Dessa behandlas kort i skrift och kartmaterial.

Utöver de områden som pekas ut i denna
översiktsplan så är kommunen positiv till
att ge dispens från strandskyddet för enstaka byggnader i anslutning till befintlig
bebyggelse där strandskyddets syfte långsiktigt kan säkerställas.

Naturvårdsprogrammet för Jönköpings län
från 1995 har tagits upp. Med hänsyn till att
detta inte är något helt färskt material får
en bedömning göras från fall till fall då sådana områden berörs.

Sjöarna i norra och sydöstra delarna av
kommunen är undantagna från rätten att
pröva bebyggelse utifrån landsbygdsutvecklingskriterierna p.g.a. att de ingår i
områden som är av riksintresse för naturvård och friluftsliv.

Skogsstyrelsens
har inventerats.

De större sjöarna i dessa områden är
Norra Vallsjön, Södra Trollsjön, Mellansjön, Östra Trollsjön, Voxtorpasjön,
Hällesjön, Kolasjön, Byasjön, Södra Vallsjön, Kävsjön och Häradsösjön.

nyckelbiotopsinventering

Kommunala planer har inventerats.
Översvämningskartering är utförd av SMHI
för Lagans och Nissans vattensystem samt
för Storån. Ingen av redovisade översvämningsområden berör utpekade LIS områden i planen.

Övriga sjöar som påverkas av riksintresse
och inte har några områden utpekade är
Töllstorpasjön (friluftsområde), Hagasjön
(referenssjö, Hyltan) och Södra Gussjön.

Konsekvensbeskrivning

Metod

Behovsbedömning

Sjöarna har inventerats i fält och genom
kartmaterial. I ett första läge har attraktiva
lägen pekats ut genom inventering på
plats. Målsättningen har varit att förutom
attraktivitet hitta platser där man kan komplettera befintlig bebyggelse och utnyttja
befintlig infrastruktur i form av vägar och
VA. Bedömning har också gjorts avseende tillägg av bebyggelse i landskapsrummet.

Under arbetsprocessen med att ta fram LIS
-planen har bedömningar gjorts med avseende på om eventuella konsekvenser är att
betrakta som betydande miljöpåverkan eller ej. Detta har dock inte formulerats i en
särskild behovsbedömning. Slutsatsen har
varit att ett genomförande av förslagen i
LIS-planen ej kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Konsekvenserna är
av sådan art att det bedömts räcka med en
integrerad konsekvensbeskrivning.

Större landskapsrum tål generellt större
etableringar vilka i sin tur bättre bär kostnader för infrastruktur i form av vägar och
VA.

Till beskrivningen av varje sjö finns en konsekvensbeskrivningen som redovisar ekonomiska aspekter samt hur en byggnation
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påverkar tillgängligheten vid stränderna.
Områden belägna utanför strandskydd,
lämpliga för landbygdsutveckling har tagits med för att visa på hela det område
som utifrån förutsättningar, landskapsbild
och omfattning av bebyggelse ansetts
lämplig att exploatera.

GNOSJÖ KOMMUN

Värdefulla områden / riksintressen
enl kap 3 MB
Förslagen till utvecklingsområden berör
endast marginellt, och vid något enstaka
läge, områden av riksintresse.
Förslagen berör inte direkt områden med
höga natur- eller kulturvärden eller med
högt värde för friluftslivet. I några fall gränsar dock föreslagna LIS-områden till befintlig bebyggelse/mark som bedömts ha ett
kulturhistoriskt värde eller som finns upptaget i naturvårdsprogrammet från 1995.

Där utpekade områden avviker från översiktsplan har detta redovisats under respektive sjö. Ekonomiska aspekter berör
främst utbyggnad av VA. Konsekvenser i
övrigt redovisas/sammanfattas nedan under respektive rubrik.

Vid de flesta sjöar är det en förhållandevis
liten/måttlig utbyggnad som föreslås.
Många av de föreslagna områdena ligger
intill redan befintlig bebyggelse eller är
mindre nya etableringar. Även en full utbyggnad måste i de allra flesta fall anses
ge en måttlig påverkan på landskapsbilden.

Kriterierna för landsbygdsutveckling
Samtliga föreslagna LIS-områden har bedömts uppfylla kriterierna i miljöbalken 7
kap, 18 e§ om vad som är landsbygdsutveckling. Utpekade LIS-områden har i
olika utsträckning bedömts uppfylla Gnosjö kommuns egna kriterier för landsbygdsutveckling, se sidan 9.

Åtgärd
För de föreslagna områden där en exploatering skulle kunna innebära en något
större påverkan på omgivningen ska särskild hänsyn tas. Ny bebyggelse ska anpassas till redan befintliga byggnader och/
eller till det aktuella natur- och kulturlandskapet. Vid en detaljplaneläggning kan det
vara aktuellt med särskilda bestämmelser
på plankartan kring detta.

Vid de flesta sjöar/utpekade områdena
bedöms kriterierna 2, 3 och 5 vara uppfyllda. Vid de områden som ligger längre
från befintliga allmänna kommunikationer
bedöms dock inte nr 2 vara uppfyllt.
Kriterierna 1 och 4 är uppfyllt i de fall ett
område ligger i närheten av de aktuella
orterna / det aktuella området. Kriterium 6
är viktigt för en levande landsbygd och för
att utveckla hela kommunen.

Strandskydd och allemansrätt
Som ”frizon” har generellt ett minsta avstånd på 30 m använts. Av samtliga utpekade områden ligger endast ett fåtal
närmre stranden än 30 m. På dessa platser
finns dock så speciella förutsättningar att
detta kan accepteras.

Markens lämplighet enl kap 3 MB
Vid avgränsningen av de aktuella områdena har stor hänsyn tagits till respektive
områdes värde för friluftsliv, natur och kultur, landskapsbild, jord- och skogsbruk
samt infrastrukturen i området. Exploateringsområdena ligger nästan uteslutande
inom redan påverkade områden eller i direkt anslutning till sådana. De tar endast i
undantagsfall i anspråk helt opåverkad
mark och bedöms vara förenlig med intentionerna i 3 kap 1§.

Med något undantag är utpekade områden
av sådan art att de saknar värden för friluftslivet. Det rör sig om komplettering av
befintlig bebyggelse och/eller marktyper
såsom hyggen och åkermark. Där verksamheter pekas ut bör dessa vara av sådant slag att de stärker friluftsvärdena.
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Åtgärd
För att ytterligare förstärka strandområdets tillgänglighet kan med fördel befintlig
vegetation sparas som en ridå utmed
sjön. Att utnyttja befintlig/naturlig vegetation är positivt för såväl det rörliga friluftslivet som för upplevelsen av en orörd sjö.
Detta är särskilt viktigt vid de sjöar som
idag upplevs som ostörda. Sparad vegetation i strandområdet gör att ny bebyggelse inte uppfattas/uppfattas mindre från
sjön.

GNOSJÖ KOMMUN

Skola och barnomsorg
På lång sikt måste skolorna i Nissafors,
Åsenhöga och Kulltorp få ett tillskott av
barn för att kunna vara kvar. Bebyggelse
inom LIS-områden skulle bidra till en ökad
befolkning och därigenom speciellt stödja
skola och barnomsorg i de mindre tätorterna.

Kommunikationer
Generellt kommer byggnation på landsbygden att generera mer biltrafik. Ökningen
bedöms dock som marginell och kommer
inte att påverka närmiljön negativt. I de fall
där kriteriet 5 uppfylls kommer biltrafiken
att kunna minska, sett i ett något vidare
perspektiv.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer finns idag för bl a halter av olika ämnen i luften, buller och för
vattenmiljöer. En miljökvalitetsnorm anger
den lägsta godtagbara miljökvalitet som
människan och/eller miljön kan anses tåla.
Överskrids normen ska motverkande åtgärder vidtas.

Bebyggelsen i en del av de utpekade områdena kan generera utökat krav på service
t.ex. i form av skolskjuts och kompletteringstrafik.

Utbyggnaden av bostäder eller verksamheter inom de föreslagna områdena bedöms inte få den omfattningen att miljökvalitetsnormerna för luftmiljön och/eller
buller överskrids.

Några av LIS- och landsbygdsutvecklingsområdena har närhet till och kan utnyttja
länstrafikens busslinjer.
- Området vid Flaten har ca 500 m till busslinje 136.

För de sjöar där miljökvalitetsnormerna för
vatten redovisats varierar den kemiska
och ekologiska statusen mellan ”god”,
”måttlig” och ”uppnår ej god” . Det är, för
samtliga sjöar, angeläget att minimera
påverkan på vattenkvaliteten vid nya exploateringar.

- Området vid Albosjön kan nyttja busslinje
238.
- Busslinje 254 går förbi Mosjön, Skärvsjön
och Götarpssjön.

Åtgärd
Ny bebyggelse ska i första hand anslutas
till kommunala anläggningar och i andra
hand utföras som gemensamhetsanläggningar. Vid beslut om typ av anläggning
ska fokus ligga på att vattenkvaliteten i
sjön ej ska försämras. I vissa fall skulle en
kompletterande bebyggelse kunna innebära en förbättring av vattenkvaliteten.
Det gäller de lägen där det inom befintlig
bebyggelse finns anläggningar med
sämre standard. Vid en nybebyggelse
skulle dessa eventuellt kunna kopplas in
på en ny avloppsanläggning.

Översvämning / erosion
Låglänt terräng med översvämningsrisk har
ej pekats ut, inte heller platser intill bäckar
eller vattendrag. Risken för höga vattenflöden/översvämning skall ändå beaktas vid
kommande planläggning/bygglov.
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GNOSJÖ KOMMUN

HILLERSTORP
Flaten
Beskrivning/ karaktärisering

En kommunal badstrand finns i anslutning
till campingplatsen som ligger vid sjöns
nordöstra del.

Flaten ligger ett par kilometer nordost om
Hillerstorps samhälle och är en av kommunens större sjöar. Det är en mycket
grund, näringsrik sjö med en areal på 3,7
km2. Stränderna är på många håll flacka
och relativt vassrika. Sjön har en viss biologisk funktion och innehar även enstaka
raritetsvärden. Såväl den ekologiska som
den kemiska statusen på vattnet bedöms
vara god. Sjön är försurad. Bland häckande fågel märks bl.a. rödbena. Flaten
har även betydelse som rastlokal under
vår och höst. I växtligheten märks agnsäv,
myrtåg och strandlummer. Trots den relativt artrika fiskfaunan får ändå den biologiska mångformigheten anses vara relativt
måttlig.

LIS- / Landsbygdsutvecklingsområden
Ett område är utpekat i nordöstra delen av
sjön i anslutning till campingen. Området är
avsett för både verksamhet och boende.
Verksamheter är tänkta i anslutning till
campingen och boende i norra och södra
delen av området. Flaten har delvis mycket
flacka stränder och därför skall man vara
restriktiv med prövning av fler områden på
grund av översvämningsrisken.

Landsbygdsutveckling
Området kan långsiktigt antas ge positiva
sysselsättningseffekter och kan bidra till att
upprätthålla serviceunderlaget i Hillerstorp.
Flaten ingår i projektet Kulturarv Marieholm
Området uppfyller främst kriterierna 3, 4, 5
och 6.

Sjön omges huvudsakligen av åker- och
betesmark samt barrskog. På sjöns västra
sida reser sig en höjd. I övrigt är marken
flack. Inom området finns de hotade arterna klockgentiana och strandlummer.

Konsekvensbeskrivning
Strandskydd/Tillgänglighet: Området placeras inte närmre vattnet än 30 meter alternativt ligger med en väg mellan området och
sjön innebärande att allmänheten ges fri
passage utmed stranden.
Ekonomi: VA anordnas med gemensamhetsanläggningar eller enskilda anläggningar.

På östra sidan om sjön finns två potentiellt
förorenade områden (branschklass 3). Det
som eventuellt berör exploateringsområdet är en skjutbana norr om området. (Se
karta!)
Sjön ingår i projektet Kulturarv Marieholm.
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GNOSJÖ KOMMUN

KULLTORP
Albosjön
Beskrivning/ karaktärisering

Landsbygdsutveckling

Albosjön ligger i kommunens södra del
strax söder om Kulltorp. Den är en näringsrik, närsaltspåverkad sjö med en areal på 0,38 km2. Omgivningen domineras
av åker- och betesmark men det förekommer också en del barrskog och sankmark. Området har höga natur- och kulturvärden.

Områdena kan långsiktigt antas ge positiva
sysselsättningseffekter och kan bidra till att
upprätthålla serviceunderlaget i Kulltorp.
Områdena uppfyller kriterierna 1, 2, 3 och
5.

Konsekvensbeskrivning
Strandskydd/Tillgänglighet: Då inget av
områdena placeras närmre vattnet än 30
meter alternativt ligger med en väg mellan
området och sjön ges allmänheten fri passage utmed stranden.
Ekonomi: Befintliga vägar kan nyttjas. När
det gäller VA kan större etableringar anslutas till det kommunala VA- nätet i Kulltorp.

Sjön har ringa biologisk funktion och innehar inte heller några direkta raritetsvärden. Fiskfaunan är måttligt artrik.
Bebyggelsen runt sjön består av gårdar
och enstaka villor i det öppna jordbrukslandskapet på sjöns östra och västra sida.
Vid sjöns norra ände finns en kommunal
badplats.
Strax söder om det östra LIS-området
finns ett potentiellt förorenat område.

LIS- / Landsbygdsutvecklingsområden
Här har pekats ut två områden vid sjöns
norra del. Det västra området, norr om
badplatsen är tänkt för verksamheter. Området vid sjöns nordöstra sida är en komplettering av befintlig bebyggelse.
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GNOSJÖ KOMMUN

MARIEHOLM, ÅSENHÖGA, GÖTARP
Mosjön
Beskrivning/ karaktärisering

LIS- / Landsbygdsutvecklingsområden

Mosjön ligger i kommunens östra del mellan Skärvsjön och Flaten, vid samhället
Marieholm. Den har en areal på 0,8 km2.
Sjön är näringsberikad och ganska igenvuxen och hyser nio fiskarter. En av dem
är vimma som är ovanlig i regionen. Sjön
är uppdelad i två bäcken och har flera vikar och sund samt gott om våtmarker.
Dessa tillhör enligt våtmarksinventeringen
klass 3.

Ett område vid sjön har pekats ut som
lämpligt att pröva för bostadsbyggnation.
Det ligger norr om sjön på en udde. Marken består av skog och åkermark och strax
intill ligger en befintlig gård. Marken ligger
ett par meter över sjöns vattennivå. Halva
det utpekade området utgör LIS– område.
Utmed byvägen bör kompletterande bebyggelse kunna komma till för att ytterligare
stärka möjligheterna till landsbygdsutveckling.

Väster om sjön reser sig landskapet. Det
är berget Klinten med sin topp 80 m över
sjöns yta. Detta skapar väldig karaktär åt
landskapsrummen runt sjön. Sjön är till
största delen omgiven av skog men i den
norra delen öppnar landskapet upp sig
med ängs- och åkermarker. Vid nordöstra
delen av sjön finns ett hjorthägn. Bebyggelsen runt sjön består av enstaka gårdar.

Marieholm hyser en viktig kulturhistorisk
miljö som ska bevaras och utvecklas.

Landsbygdsutveckling
Området kan bidra till att upprätthålla serviceunderlaget i Marieholm och Åsenhöga,
speciellt avseende skola och barnomsorg.
Områdena förstärker det landsbygdsutvecklande syftet med ”Kulturarv Marieholm”. Områdena uppfyller samtliga uppsatta kriterier från1 till 6.

Kring sjön finns en del potentiellt förorenade områden. De flesta är belägna i
samhället och består av olika verkstäder.
Söder om sjön finns ett reningsverk,
branschklass 4 och norr om en nedlagd
soptipp, riskklass 3. Vid ett av de utpekade områdena (se karta) finns ett
tungmetallgjuteri och en verkstadsindustri,
där tungmetallindustrin tillhör riskklass 3
och verkstadsindustrin tillhör branschklass
3.

Konsekvensbeskrivning
Strandskydd/Tillgänglighet: Då området
inte placeras närmre vattnet än 30 meter
ges allmänheten fri passage utmed stranden.
Ekonomi: Befintliga vägar kan nyttjas. När
det gäller VA kan området anslutas till det
kommunala VA- nätet i Marieholm.

Friluftslivet är aktivt vid sjön med fiske,
stigar, vandringsleder och vindskydd.
Marieholmskanalen förbinder Mosjön med
sjön Flaten.
Sjön och kanalen ingår i projektet Kulturarv Marieholm. Vid den här sjön finns inga
kommunala badplatser.
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GNOSJÖ KOMMUN

MARIEHOLM, ÅSENHÖGA, GÖTARP
Skärvsjön
Beskrivning/ karaktärisering

I sjöns norra ände ligger Sjöbo, en liten
gård samt några enstaka fritidshus.

Skärvsjön är belägen i kommunens östra
del. Det är en näringsfattig klarvattensjö.
Bottnen och stränderna består av sten,
block och grus. Största djupet är ca 20
meter och bottnen är mycket varierad med
undervattensåsar. Sjön har varit starkt
försurad.

Skärvsjön är en av de större sjöarna i Gnosjö och med sitt stora landskapsrum kan
den tåla en större etablering av bebyggelse.
Tre potentiellt förorenade områden finns
vid den sydöstra delen av sjön. Det rör sig
om hantering av tungmetaller, riskklass 2,
ytbehandling av metaller, riskklass 3 och
en bilvårdsanläggning, branschklassad 3.
Dessa områden kommer inte i konflikt med
utpekade bebyggelseområden.

Den ekologiska statusen är bedömd till
måttlig medan den kemiska statusen ej
bedöms uppnå god status. (Mätningar av
kemiska ämnen i Hästhultasjön visar på
att kadmium överstiger gränsvärdet i fisk.
Gränsvärdet gäller för EU:s vattendirektiv
och gäller inte för saluföring eller mänsklig/human konsumtion av fisk.)

En kommunal badplats finns vid sjön. Den
ligger i Sjöbo vid sjöns norra ände.
Sjön ingår i projektet Kulturarv Marieholm.

Fiskarterna är cirka fem, där mörten varit
utslagen men återkommit. Sikbeståndet
var mycket nära att försvinna men har
återhämtat sig. I sjön häckar bland annat
storlom och växtligheten karaktäriseras av
notblomster.

LIS- / Landsbygdsutvecklingsområden
Här har två områden pekats ut. I byn
Smedjebo kan både norra delen med fritidshus och den södra delen med gårdar
kompletteras med anpassad bebyggelse.
Vid sjöns nordöstra del i en sydvästsluttning kan ett helt nytt område prövas. Endast mindre delar ligger inom strandskydd
och är utpekade LIS– områden.

Sjön omges till största delen av skog men
i södra och sydöstra delen öppnar sig
landskapet. Här hittar man byarna Smedjebo och Skärvhult. I Smedjebo finns fritidshus i den norra delen och i den södra
delen ligger gårdar och enstaka villor. På
östra sidan ligger Västergården med
öppna marker runtom.

Landsbygdsutveckling
Områdena kan bidra till att upprätthålla serviceunderlaget i Marieholm och Åsenhöga,
speciellt avseende skola och barnomsorg.
Områdena förstärker det landsbygdsutvecklande syftet med ”Kulturarv Marieholm”. Områdena uppfyller kriterierna1,2, 4
och 5.

Konsekvensbeskrivning
Strandskydd/Tillgänglighet: Då inget av
områdena placeras närmre vattnet än 30
meter alternativt ligger med en väg mellan
området och sjön ges allmänheten fri passage utmed stranden.
Ekonomi: Befintliga vägar kan nyttjas.
VA anordnas med gemensamhetsanläggningar eller enskilda anläggningar.
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GNOSJÖ KOMMUN

MARIEHOLM, ÅSENHÖGA, GÖTARP
Götarpssjön
Beskrivning/ karaktärisering

LIS- / Landsbygdsutvecklingsområden

Götarpssjön är belägen i kommunens mitt,
5 km norr om Gnosjö tätort. Sjön är måttligt näringsrik till näringsfattig och har en
yta på 0,53 km2. Stränderna är flacka,
mest steniga och med en sparsam övervegetation förutom vid tillopp och utlopp
där den är riklig. Flotagräs växer i sjön.
Fiskfaunan är måttligt artrik Sjön omges
av barrskog med inslag av odlingsmark i
väster.

Här har flera områden valts ut. Halva områdena utgör LIS- områden. Två områden, ett
i öster med sommarstugor och ett i sydväst
med permanentbostäder kan lämpa sig för
att komplettera befintliga bostäder. Området på den västra sidan av sjön ligger invid
områden utpekade i naturvårdsprogrammet
Jönköpings län (1995) och i ängs– och
hagmarkinventeringen (TUVA). Hänsyn till
värden, inom dessa områden, ska tas vid
en kommande planerad bebyggelse. På
sjöns norra sida finns en byggnation som
kan passa en verksamhet. Platsen kan bli
en viktig del i kommunens satsning mot
turismnäringen. Här finns idag ingen passage utmed stranden.

Landskapet är kuperat runt sjön. Norra
och östra delen består av barrskog. En del
är hygge. Kraftiga sluttningar karaktäriserar östra delen. Här ligger en del fritidsbebyggelse. På norra sidan finns en nedlagd
anläggning som tidigare fungerat som
konferenscenter och restaurang. I sydvästra delen av sjön finns det lite flackare
landskapet med odlingsmark, gårdar och
permanentbebyggelse. Vid en vik mot söder finns industribyggnader. Vid detta område finns potentiellt förorenad mark,
branschklass 2. (Användning av halogenerande lösningsmedel.) Föreslagna bebyggelseområden innebär ingen konflikt
med detta område.

Man bör i övrigt vara restriktiv med byggnation runt sjön så att inte attraktiviteten
”byggs bort”.

Landsbygdsutveckling
Områdena kan bidra till att upprätthålla serviceunderlaget i Götarp och Åsenhöga. Ny
bebyggelse kan hjälpa till att bära kostnader för nyinvesteringar av vatten- och avloppsanläggning. Områdena uppfyller kriterier 1, 2, 3, 5 och 6.

Landskapsrummets karaktär är starkt påverkad av många olika typer av bebyggelse runt sjön. Sjön har ett par badstränder varav en kommunal.

Konsekvensbeskrivning
Strandskydd/Tillgänglighet: Alla utpekade
områden för bostäder ligger med väg mellan området och stranden. Tillträdet för allmänheten är tillgodosett. Området utpekat
för verksamheter är idag upplagsplats och
stänger ute allmänheten. Vid en planläggning skulle tillgängligheten till strandområdet kunna förbättras.
Ekonomi: Infrastruktur i form av vägar finns
som försörjer de västra delarna av sjön.
Skall de östra delarna exploateras för permanentboende behöver nya tillfartsvägar
byggas. Vatten- och avloppslösningar består idag av enskilda anläggningar. Utredning pågår om anslutning av VA till Åsenhöga alternativt till Gnosjö tätort.
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GNOSJÖ KOMMUN

NISSAFORS
Vikaresjön och Lillesjön
Beskrivning/ karaktärisering

Vid Vikaresjön finns en kommunal badplats.

Vikaresjön ligger väster om Nissafors. Det
är en näringsfattig brunvattensjö med en
areal på 1,21 km2.

LIS- / Landsbygdsutvecklingsområden
Område har pekats ut vid Vikaresjöns nordöstra strand samt utmed Nissan fram till
väg 151. Området mellan vägen och järnvägen är tänkt för verksamheter. Detta område ligger inom yttre delen av skyddsområde för grundvattentäkt. Området söder
om järnvägen är tänkt för bostäder.

Sjöns ekologiska status bedöms vara god,
medan den kemiska statusen ej bedöms
uppnå god. (Mätningar av kemiska ämnen
i Vikaresjön visar på att kadmium överstiger gränsvärdet i fisk. Gränsvärdet gäller
för EU:s vattendirektiv och gäller inte för
saluföring eller mänsklig/human konsumtion av fisk.)

Bostäder föreslås också inom området vid
Lillesjöns östra strand. Endast mindre delar av de tre utpekade områdena omfattas
av strandskydd och föreslås som LISområden. Hela området runt Nissafors och
sjöarna finns upptaget i Naturvårdsprogrammet för Jönköpings län (1995). Hänsyn till detta ska tas vid kommande planering / byggnation.

I sjön häckar storlom, häger och rödbena.
Antal fiskarter kan vara så många som
tretton. Sjön omges av skogsmark med
inslag av odlingsmark, främst i Gislaveds
kommun. Vikaresjön betraktas som värdefullt vatten både avseende natur och för
fisket. Detsamma gäller för Källerydsån
som har sitt tillflöde på sjöns östra sida.

Landsbygdsutveckling

Lillesjön ligger sydväst om samhället, söder om Källerydsån. Det är en näringsfattig sjö med en areal på 0,32 km2. Sjön är
tämligen opåverkad, den saknar utlopp
och är omgiven av skogsmark med inslag
av myrmark.

Områdena kan långsiktigt antas ge positiva
sysselsättningseffekter och kan bidra till att
upprätthålla serviceunderlaget i Nissafors,
speciellt avseende skola och barnomsorg.
Områdena uppfyller kriterierna 1, 2, 3 och
6.

Konsekvensbeskrivning

Norr om Lillesjön ligger ett område upptaget i våtmarksinventeringen. (Klass 2.) En
utbyggnad enligt förslag kan komma att
kräva viss hänsyn till detta område.

Strandskydd/Tillgänglighet: Då inget av
områdena placeras närmre vattnet än 30
meter ges allmänheten fri passage utmed
stranden.
Ekonomi: Nya tillfartsvägar måste byggas.
När det gäller VA kan områdena anslutas
till det kommunala VA-nätet i Nissafors.

Intill det norra LIS- området finns en gammal barktipp, riskklass 3. Vid en framtida
detaljplaneläggning får ev. behov av ytterligare utredning klarläggas.
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GNOSJÖ KOMMUN

NISSAFORS
Algustorpasjön
Beskrivning/ karaktärisering

Området ligger strax norr om skyddsområde för vattentäkt vilket måste beaktas vid
exploatering. I södra delen finns troligen en
hotad kärlväxt och i området finns även två
bevarnsvärda träd. I södra delen finns en
verkstadsindustri som använt halogenerade lösningsmedel och är klassad som ett
objekt med hög risk. Ny bostadsbebyggelse anses olämplig i direkt närhet till
denna verksamhet.

Algustorpasjön ingår i Nissans vattensystem och är belägen norr om Nissafors
tätort. Algustorpasjön är en humös
oligotrof (näringsfattig) sjö med ett största
djup på 11 meter. Sjön omges huvudsakligen av skogsmark med inslag av odlad
mark och stränderna är mestadels sandiga med inslag av sten, häll och madmarker.
Sjön har en mycket hög biologisk funktion
och den biologiska mångformigheten får
anses som tämligen hög, främst beroende
på den artrika fiskfaunan som uppgår till
14 arter. Sjöfågeln storlom häckar i sjön
och växtligheten består framförallt av
plattbladig igelknopp, flotagräs och spikblad.

Landsbygdsutveckling

Vattenkvalitén i sjön är påverkad av utsläpp i tillrinningsområdet, de stundtals
höga fosforhalterna i ytvattnet samt ett
betydande friluftsliv. Algustorpasjön är
något försurad men har en god ekologisk
samt en god kemisk status.

Konsekvensbeskrivning

Områdena kan långsiktigt antas ge positiva
sysselsättningseffekter och kan bidra till att
upprätthålla serviceunderlaget i Nissafors.
Ny bebyggelse kan hjälpa till att bära kostnader för nyinvesteringar av vatten- och
avloppsanläggning. Området uppfyller kriterierna 1, 2 och 3.
Strandskydd/Tillgänglighet:
Bebyggelse
tillkommer i anslutning till befintlig och ska
inte försämra allmänhetens tillgång till
stränderna. Området lämnar minst 30 meter fri passage mot sjön.
Ekonomi: Befintliga vägar kan nyttjas och
bebyggelse bör anpassas efter befintliga
strukturer. Vatten- och avloppslösningar
består idag av enskilda anläggningar. En
ökad exploatering skapar underlag för utbyggnad av kommunalt VA.

Sjön ingår i riksintresse för rörligt friluftsliv
och med närhet till Isaberg så är den viktig
för friluftslivet.

LIS- / Landsbygdsutvecklingsområden
Tillsammans med Gislaveds kommun har
Gnosjö tagit fram en fördjupad översiktsplan för Isabergsområdet. Algustorpasjön
ingår i denna plan och det område som
pekas ut i fördjupningen lämpade för exploatering ska enligt densamma avsättas
som LIS-område.
Området som är utpekat sträcker sig
längs stora delar av sjöns östra strand.
Här kan ny bebyggelse tillkomma i mindre
omfattning i anslutning till den befintliga.
Det krävs att denna anpassas och planeras med omsorg för att utnyttja de befintliga strukturerna och inte störa landskapet
eller förhindra almänhetens tillgänglighet
till sjön.
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GNOSJÖ KOMMUN

NISSAFORS
Hammarsjön
Beskrivning/ karaktärisering

LIS- / Landsbygdsutvecklingsområden

Hammarsjön är tillsammans med Norra
Gussjön en över 3km2 stor sjö med varierande stränder och omgivning. Hammarsjön ingår i Nissans vattensystem och är
belägen 4 km norr om Nissafors. Sjön är
starkt humös oligotrof (näringsfattig) och
kantas av sandiga stränder med en måttlig vassutbredning. Landskapet runtomkring består mestadels av barr- och
lövskog med inslag av jordbruksmark. I
sydöstra delen kantas sjön av en golfbana.

Tillsammans med Gislaveds kommun har
Gnosjö tagit fram en fördjupad översiktsplan för Isabergsområdet. Hammarsjön ingår i denna plan och de områden som pekas ut i fördjupningen lämpade för exploatering ska enligt densamma avsättas som
LIS-områden.

En artrik fiskfauna och varierande omgivningar gör att den biologiska mångformigheten får anses som tämligen hög och
sjön har en mycket hög biologisk funktion.
Bland häckande sjöberoende fågelarter
märks bland annat fiskgjuse och sjön har
en viss betydelse som rastlokal för dykänder. Sjön har en rik undervattensvegetation.

I södra området finns kulturmiljön Nissafors
bruk som var en industriell verksamhet
med bergsbruk och metallframställning
samt skogsbruk. Tillsammans med Gislaveds kommun har området planerats för att
stödja turistnäringen och upplevelseindustrin.

Två områden är utpekade varav ett är beläget i nordöstra delen av Hammarsjön och
det andra söder om sjön i anslutning till
Nissan.

Flertalet fornminnen i form av fornåkrar,
tjärdalar och fossil åkermark bestående av
terrasser finns i och runtomkring det norra
området. Här finns även ett äldre soldattorp, tre bevaransvärda träd och troligen en
sällsynt fågel som måste beaktas i fortsatt
planering av området. Den nya bebyggelsen kan komplettera den befintliga och anpassas efter de strukturer som finns i landskapet. Det känsliga kulturlandskapet
måste beaktas vid vidare planläggning och
lovprövning.

Sjön påverkas av utsläpp i tillrinningsområdet, en måttlig försurningspåverkan, ett
betydande friluftsliv samt en viss förändring av fiskfaunan. Vattnet har en god kemisk status men är försurat och har bara
en måttlig ekologisk status.
Sjön ingår i riksintresse för rörligt friluftsliv
och med närhet till Isaberg så är den viktig
för friluftslivet.

Landsbygdsutveckling
Det södra området uppfyller framför allt kriterium 6 men ett utökat näringsliv stödjer i
förlängningen även kriterierna 2 och 3. Kriterierna 1, 2 och 3 uppfylls i det norra området.

Konsekvensbeskrivning
Strandskydd/Tillgänglighet:
Intentionen
med det södra området är att göra området
och dess historia tillgängligt för alla. Mellan
Hammarsjön och det norra området finns
en väg. Tillträdet för allmänheten är här
tillgodosett.
Ekonomi: Befintliga vägar kan nyttjas. VA
anordnas med gemensamhetsanläggningar
eller enskilda anläggningar.
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GNOSJÖ KOMMUN

ÖVRIGA INVENTERADE SJÖAR
Gärdessjön
Beskrivning/ karaktärisering

LIS- / Landsbygdsutvecklingsområden

Gärdessjön ligger i Gnosjö tätort, i den
sydvästra delen. Det är en liten sjö omgiven av villabebyggelse på norra och östra
sidan. I väster och söder är marken kuperad och skogsbeklädd. I sydväst har det
nyligen avverkats skog.

Gärdessjön ligger i direkt anslutning till huvudtätorten Gnosjö och kan därav inte anses vara landsbygd. Därför har inga LISområden pekats ut.
Sjön är däremot viktig för tätortens utveckling och har ett strategiskt viktigt läge för
tätortens fortsatta expansion.

Sjön är påverkad av etableringar runt omkring och har karaktär av sjö i bebyggelse.
Den befintliga bebyggelsen inskränker
inte på allemansrätten trots att den på
sina håll ligger ganska nära sjön.

Landsbygdsutveckling
Kriteriet 2, 3 och 5 uppfylls men sjön ingår
inte inom begreppet för landsbygd.

Runt sjön har gått en vandringsled. Den är
dåligt underhållen. Sjön har outnyttjad potential som friluftsområde. Att öka tillgängligheten genom att rusta upp leden och
skapa nya tillfarter skulle öka sjöns attraktivitet för både befintliga boenden, eventuellt nya etableringar och för friluftslivet.
Sjön saknar strandskydd på norra sidan.
Detta är upphävt i en detaljplan. Vid sjön
finns idag inga badstränder.

Konsekvensbeskrivning
Kommunala planer: Området mellan Gärdessjön och Sjöarpasjön är i den fördjupade översiktsplanen för Gnosjö tätort avsatt för friluftsliv. Området är stort och inte
ianspråktaget.
Ekonomi: Befintlig kommunal infrastruktur i
form av vägar, vatten- och avloppsnät finns
öster om sjön.
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GNOSJÖ KOMMUN

ÖVRIGA INVENTERADE SJÖAR
Sjöarpasjön
Beskrivning/ karaktärisering

Landsbygdsutveckling

Sjöarpasjön är belägen ca 1 km väster om
Gnosjö tätort. Det är en näringsfattig sjö
med en areal på 0,31 km2 . Dysäv växer i
sjön. Fiskfaunan är måttligt artrik. Sjön
omges av skogs- och myrmark med öppet
odlingslandskap i väster. Här ligger gårdsoch bybildningar. I övrigt består bebyggelsen av enstaka fritidshus. I norr finns en
kommunal badplats.

Sjöarpasjön ligger i anslutning till huvudtätorten Gnosjö och kan därav inte anses
var landsbygd. Några LIS-områden har
därför inte pekats ut.

Konsekvensbeskrivning
Kommunala
planer:
Områden
runt
Sjöarpasjön är i den fördjupade översiktsplanen för Gnosjö tätort avsatta för friluftsliv
(norr) och av intresse för kulturminnesvården och intresse för naturvården (väster).
Ekonomi: Befintlig kommunal infrastruktur i
form av vägar, vatten och avloppsnät finns i
sjöns norra ände.

LIS- / Landsbygdsutvecklingsområden
Området kring Sjöarpasjön anses inte
vara landsbygd då den ligger för nära huvudtätorten Gnosjö. Därför har inga LISområden pekats ut.
Sjön är viktig för det tätortsnära friluftslivet
och ska hållas allmänt tillgänglig.
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GNOSJÖ
Hären
Beskrivning/ karaktärisering

Där sjön är som bredast och har sitt utlopp,
vid Härsand finns det många fornminnen
och en fin sandstrand. Sjön har ett flertal
badstränder varav badplatsen vid Välorna
är kommunal.

Hären är belägen i kommunens sydvästra
del några kilometer söder om Gnosjö
tätort. Det är kommunens största och
kanske mest värdefulla sjö. Den är huvudsakligen omgiven av barrskog. Sjöns vattenstatus bedöms till; Ekologisk status måttlig och kemisk status - uppnår ej god.
Vattnet innehåller kadmium och kadmiumföreningar samt kvicksilver och
kvicksilverföreningar, åtgärder mot försurning pågår. Landskapet runt sjön är kuperat och förutom barrskog finns sankmark
och öppet jordbrukslandskap. Här finns
även ett område upptaget i våtmarksinventeringen, klass 2. Hären är en måttligt
näringsrik brunvattensjö med stränder av
sten, sand och grus.

LIS- / Landsbygdsutvecklingsområden
Norra delen av Hären anses inte vara
landsbygd då den ligger för nära huvudtätorten Gnosjö. De friluftsanläggningar
som finns här är viktiga och bör stimuleras.
En koppling till tätorten saknas idag.
Inga LIS-områden har pekats ut runt sjön.

Landsbygdsutveckling
Norra delen av sjön är viktig för turism, friluftsliv och sysselsättning. Trots en tydlig
avskärmning från huvudtätorten får den
norra spetsen av sjön anses vara viktig
som friluftsområde för tätortens långsiktiga
utveckling. En koppling till tätorten hade
gynnat verksamheter för friluftsliv.

I den norra delen finns bestånd av klockgentiana som är en hotad art. I södra delen finns större vassar, men i växtligheten
finns också arter som sjötåtel, myrtåg,
spikblad och strandlummer. Fisktärna och
häger har kolonier i sjön. Även storlom
och fiskljuse häckar här. Flera ovanliga
växtplankton har påträffats i sjön. Mört,
abborre och brax dominerar det täta fiskbeståndet som består av minst 9 arter.
Vimma, som är sällsynt i regionen, har ett
svagt bestånd här liksom gös. Norra änden är internationellt känd som ett mycket
bra vatten att meta i, främst efter brax.
Även sjön i övrigt är välutnyttjad av sportfiskare. Hären betraktas som ett värdefullt
vatten i Jönköpings län både avseende
natur och fiske.

Som område viktigt för huvudtätortens
framtida utveckling spelar Hären annars en
obefintlig roll. Östra sidan av sjön uppfyller
kriterierna 3, 5 och 6.

Konsekvensbeskrivning
Ekonomi: Östra sidan om sjön har goda
förutsättningar för byggnation. Infrastrukturen är väl utbyggd, underlag finns för VAutbyggnad samt flertalet näringslivsverksamheter finns kring området.

Bebyggelsen runt sjön är blandad. I norra
delen av Hären finns campingplatsen,
Välorna. I nordöstra delen finns en större
sammanhållen fritidsbebyggelse som är
planlagd med områdesbestämmelser.
Den största samlade bebyggelsen hittar
man på östra sidan, samhället Målskog.
Här ligger gårdar med jordbruksmark, bostäder och industrier. Vid den södra änden, vid byn Kallset öppnar landskapet
upp sig. Vid sjöns sydvästra del återfinns
enstaka fritidshus i gles tallskog. På sjöns
västsida ligger den lilla byn Skog högt,
med fin utsikt över Hären.
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ÖVRIGA INVENTERADE SJÖAR
Hästhultasjön
Beskrivning/ karaktärisering

Bebyggelsen runt sjön består av enstaka
gårdar och fritidshus på östra och västra
sidan. I söder finns samhället Tyngel och
vid sjöns norra ände ligger ett flertal fritidshus samlade.
Här finns också fina sandstränder och en
badplats.

Hästhultasjön är belägen i kommunens
södra del och ingår i Lagans vattensystem. Det är en näringsfattig sjö på
1,7km2 . Stränderna är branta och steniga
men på några ställen förekommer även
kärrmark och sandstränder. Vegetationen
utgörs främst av kortskottsvegetation, säv
och starr.

LIS- / Landsbygdsutvecklingsområden
Sjön ligger inte i omedelbar närhet till någon tätort och här har inga LIS-områden
pekats ut på kartan. Vid sjöns norra del
finns befintligt fritidsboende. Detta kan förtätas med ny bebyggelse i nära anslutning
till befintlig.

Vattnet bedöms ha en god ekologisk status men bedöms ej uppnå god kemisk status. (Mätningar av kemiska ämnen i Hästhultasjön visar på att kadmium överstiger
gränsvärdet i fisk. Gränsvärdet gäller för
EU:s vattendirektiv och gäller inte för saluförning eller mänsklig/human konsumtion
av fisk.)

Landsbygdsutveckling
Kriteriet 3 uppfylls.

Konsekvensbeskrivning

Sjön omges av löv- och barrskog och
dess västra sida är brant och starkt kuperad. Den östra sidan är brant, skogsbevuxen och svårtillgänglig då där bara finns
skogsvägar och stigar.

Ekonomi: Området är beläget intill befintliga vägar. Vägstandarden är låg men klarar att serva fritidshusbebyggelse.
VA anordnas med gemensamhetsanläggningar eller enskilda anläggningar
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ÖVRIGA INVENTERADE SJÖAR
Ekhultasjön/ Kramphultasjön/
Östersjön
Beskrivning/ karaktärisering

I länsstyrelsens GIS-material ligger halva
Ekhultasjön och Östersjön i södra kanten
på ett område som benämns Stora opåverkade områden.

Sjöarna är belägna i kommunens norra
del, strax söder om Isaberg-Ranneboområdet vilket är av riksintresse för friluftslivet. Sjöarna är näringsfattiga med en total area av 1,3 km2. Stränderna är mestadels steniga med en sparsam övervattensvegetation. Utefter de norra stränderna är dock vassarna rikligare. Sjöarna har
en viss biologisk funktion och hyser enstaka raritetsvärden. Bland häckande sjöfågel märks bl a storlom. Flotagräs, dysäv
och strandlummer växer i och vid sjön.
Fiskfaunan är måttligt artrik.

Vid dessa sjöar finns inga kommunala badplatser.

LIS- / Landsbygdsutvecklingsområden
Sjöarna ligger inte i omedelbar närhet till
någon tätort och här har inga LIS-områden
pekats ut på kartan. Här kan enstaka byggnader prövas i anslutning till befintlig bebyggelse. Det blir i praktiken en fråga om
att komplettera bebyggelsen i byarna Ekhult och Kramphult. Kulturlandskapet ger
mycket karaktär åt sjöarna. Det är viktigt att
eventuell ny bebyggelse ansluter till befintlig bebyggelse avseende skala och utformning.

Sjöarna omges främst av skog men med
öppen jordbruksmark på Kramphultasjöns
södra och Ekhultasjöns norra sida. Där
Östersjön och Ekhultasjön möts ligger
hyggen i norrsluttning. Byarna Ekhult och
Öd ligger i södersluttningar på Ekhultasjöns norra sida. De består av gårdar
och i Ekhult finns även ett par villor och ett
sågverk. I Öd ligger fritidshus utmed sjön
och en bit västerut. På en udde mellan
Kramphultasjön och Ekhultasjön ligger
gården Hästhagen. På Kramphultasjöns
södra sida ligger byn Kramphult bestående av gårdar och någon enstaka villa.
Ekhultasjön och Östersjön upplevs ha ett
gemensamt landskapsrum då naturen är
ganska öppen i övergången mellan sjöarna, medan Kramphultasjön har ett eget
landskapsrum.

Landsbygdsutveckling
Kriteriet 3 och 5 uppfylls.

Konsekvensbeskrivning
Ekonomi: Befintliga vägar kan utnyttjas.
När det gäller VA får gemensamhetsanläggningar eller enskilda anläggningar användas
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ÖVRIGA INVENTERADE SJÖAR
Gärdessjön
Beskrivning/ karaktärisering
Gärdessjön är belägen i kommunens
östra del strax öster om Skärvsjön. Det är
en liten sjö med klippstränder i norr och
åkermark i väster. I övrigt omges den av
skog och våtmarker. Sjön ligger en km
nordväst om Marieholms naturskog som
är av riksintresse för naturvård.

LIS-områden
Sjön ligger inte i omedelbar närhet till någon tätort och här har inga LIS-områden
pekats ut på kartan. Landskapsrummet
kommer väsentligt att ändra karaktär ifall
man tillför mer än något enstaka hus.
Dessutom är sjön på flera sidor omgiven
av känsliga våtmarker och ett fornminne.
Den borde istället kunna utvecklas för friluftslivets räkning.
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ÖVRIGA INVENTERADE SJÖAR
Nässjö
Beskrivning/ karaktärisering
Nässjö är belägen i kommunens västra
del. Det är en starkt humös och näringsfattig sjö på 0,39 km2. Den omges huvudsakligen av skogsmark med inslag av odlings- och myrmark.

LIS-områden
Sjön ligger inte i omedelbar närhet till någon tätort och här har inga LIS-områden
pekats ut på kartan. Sjön är långsträckt
och flikig, med relativt små landskapsrum
vilka väsentligt skulle ändra karaktär ifall
man exploaterade större områden. Befintliga byar och gårdsbildningar såsom Näs
och Öd kan kompletteras med enstaka
byggnader.
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