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Botkyrka kommun, värdebeskrivningar samt 
källförteckning 

Nord, värdebeskrivning A 

 

Delområdets aktuella strandområden ligger inom den i regionplanen utpekade 

Bornsjökilen. De gröna kilarna utgör en sammanhängande struktur av områden 

med höga rekreations-, natur- och kulturmiljövärden. Med undantag av några 

delar vid Tullingesjön omfattas delområdets strandområden även av ett område av 

riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (MB) (Bornsjön). 

Miljön utgörs bland annat av ett herrgårdslandskap utmed Mälaren som präglas av 

ett sedan bronsåldern utvecklat jordbruk, kommunikationerna på vatten och till 

lands, den tidiga medeltidens sockenindelning och de stora 

herrgårdsanläggningarna. 

 

Strandzonen längs Mälarstranden ingår i Mälarens öar och strandområden som i 

sin helhet omfattas av riksintresse enligt 4 kap. 1 och 2 §§ miljöbalken (MB) med 

hänsyn till de samlade natur- och kulturvärdena. Bestämmelserna syftar till att 

värna det värdefulla Mälarlandskapet med sina unika natur- och kulturvärden. Det 

har särskilt stora värden för friluftsliv och turism.  

 

Det aktuella strandområdet ligger till övervägande del även inom Bornsjöns 

naturreservat, och den regionala grönkilens värdekärna. Landskapet som omger 

Bornsjön inom reservatet är typisk sörmländsk sprickdalsterräng. I området finns 

varierande natur. Bornsjön har stort limnologiskt värde och är av betydelse som 

häckningslokal. Bornsjöområdet är relativt lättillgängligt, och flera vägar och 

stigar går genom området. Syftet med reservatet är bland annat att bevara ett 

större oexploaterat storstadsnära område med en levande kulturbygd och varierad 

natur. Syftet omfattar också att hålla området lätt tillgängligt för den typ av 

friluftsliv som inte kräver särskilda anläggningar. Flertalet fynd av rödlistade arter 

har gjorts inom strandområdena.  

  

Enligt kommunens översiktsplan utgörs stora delar av strandzonen av ett grönt 

aktivitetsrum. Där finns det plats för längre promenader, skidåkning, motion och 

utflykter. Området vid Sturehäll/Hästholmen består av ädellövskog på klippor, lite 

igenväxande betesmark, alkärr och strandnära lövsumpskog, samt ett flertal 

mycket gamla, solitära ekar i odlingslandskapet. I Naturvårdsprogram för 

Botkyrka kommun bedöms hela området vara en kulturmiljö med naturvärden. 

Där finns en helhetsmiljö med bland annat de två gustavianska säterierna Sturehof 

och Norsborg. Den östra delen av strandavsnittet är en del av en regional 

strandpromenad. Där finns även ett område med skyddsvärda träd och en barrskog 
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som av Skogsstyrelsen utpekats som nyckelbiotop. Hela strandområdet omfattas 

av ett vattenskyddsområde. 

 

Bornsjöns stränder och vattenområde delas mellan Botkyrka och Salems 

kommuner. Botkyrka kommuns stränder längs sjön ligger, liksom Mälarstrandens 

ovan, inom Bornsjöns naturreservat, den regionala grönkilens värdekärna och ett 

vattenskyddsområde. Delar av strandområdet omfattas också av riksintresse 

(Mälarens öar och strandområden) enligt 4 kap. 1-2 §§ MB med hänsyn till de 

samlade natur- och kulturvärdena. Därutöver omfattas sjön och stora delar av de 

aktuella strandområdena av ett område av riksintresse för naturvården enligt 3 

kap. 6 § MB (Bornsjön). Flertalet fynd av rödlistade arter har gjorts i området. 

Bornsjöns vattenområde omfattas av ett Natura 2000-område. Sjön har mycket 

hög vattenkvalitet och den är värdefull för fågellivet. Bornsjöområdet är ett viktigt 

hydrologiskt referensområde. De närmaste omgivningarna är geologiskt, botaniskt 

och kulturhistoriskt mycket intressanta. Bornsjön är utpekad som ett särskilt 

värdefullt vatten av Riksantikvarieämbetet då det kring sjön finns ett för Mälaren 

karaktäristiskt herrgårdslandskap med stora gårdar lokaliserade med tydlig 

vattenanknytning till bland annat Bornsjön. Här finns flera stigar och 

utsiktsplatser. Hela den aktuella strandsträckan ligger också inom ett grönt 

aktivitetsrum enligt kommunens översiktsplan Där finns det plats för längre 

promenader, skidåkning, motion och utflykter. Bornsjön utgör reservvattentäkt för 

Storstockholm. 

 

Vid Fiskarhagen, inom den nordöstra delen av strandområdet runt sjön Aspen, har 

Skogsstyrelsen pekat ut objekt med naturvärden, och i närheten av dessa en 

nyckelbiotop i form av en alsumpskog/strandskog. Längre åt söder ligger 

Ekholmens naturreservat, som också är ett Natura 2000-område. Halvön 

Ekholmen är bevuxen med halvöppen blandskog som karakteriseras av ett antal 

mycket grova, gamla ekar. Området hyser en rik vedsvamp- och mossflora. 

Djurlivet är rikt med ett 40-tal häckande fågelarter, flera fladdermusarter och en 

mycket speciell insektsfauna. Ett flertal rödlistade arter har påträffats.  

 

Ett område norr om Skrävsta ingår ett grönt aktivitetsrum vilket är stadsnära 

sammanhängande grönområde värdefullt för friluftslivet enligt kommunens 

översiktsplan. Där finns plats för aktiviteter som skidåkning, utflykter och motion. 

Inom den aktuella strandzonen sydväst om Aspen, mellan Skårdal och 

Hasselbacken, finns en lövskogslund respektive en lövsumpskog som utgör två 

nyckelbiotoper samt en tallskog som utgör ett objekt med naturvärden. Vid 

Lindhov finns grupper med skyddsvärda träd. Stora delar av de aktuella 

stränderna runt Aspen ingår i kulturmiljöer med naturvärden enligt kommunens 

Naturvårdsprogram. Här finns flertalet fornlämningar. En naturstig går runt sjön. 

Området ligger inom ett svagt avsnitt i den regionala grönstrukturen.  

Aspens nordvästra delar ingår i ett vattenskyddsområde. 

 

De aktuella strandområdena väster om Tullingesjön hyser flera objekt med 

naturvärden, enligt Skogsstyrelsen. Skogsområdena här har potential för 
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rekreation. De sydligaste delarna av strandavsnittet ingår i ett område som 

utpekats som regionalt intressant för kulturmiljövården (Hamra – Alfa Laval). 

Kulturmiljöerna inrymmer områden som ett mönsterjordbruk och ett gjuteri. Vid 

näset mellan Tullingesjön och Albysjön går en naturstig på den tallbevuxna åsen 

och det är ett välfrekventerat strövområde med flera utsiktsplatser. Strandzonen 

nordväst om Tullingesjön ingår i Bornsjökilens värdekärna. Den ligger även inom 

ett större sammanhängande grönområde värdefullt för friluftslivet enligt 

översiktsplanen och det har dokumenterat höga naturvärden. De i området 

förekommande ravinerna, ädellövbestånden och blandskogspartierna hyser 

rödlistade arter. Åsen är av geologiskt intresse och viktig för landskapsbilden. 

Området är av mycket stort kulturhistoriskt värde och det finns många 

fornlämningar. Inom strandavsnittet finns flera områden med skyddsvärda träd 

samt nyckelbiotoper. Enligt Länsstyrelsens rapport om skydd av tätortsnära natur 

har kommunen föreslagit området nordöst om Tullingesjön som ett 

utredningsområde. På sjöns östra sida finns en badplats. 

 

Motiv till utvidgat strandskydd inom nord, värdebeskrivning A (jämför de sju 

punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 1, 2, 

5, 6, 7. 

Sjöar väst, värdebeskrivning B1  

 

I stort sett alla de aktuella strandområdena i delområdet ligger inom den i 

regionplanen utpekade Hanvedenkilen. De gröna kilarna utgör en 

sammanhängande struktur av områden med höga rekreations-, natur- och 

kulturmiljövärden. 

 

Sjön Uttran delas med Salems kommun. I Uttran ligger Ensta ö som i sin helhet 

omfattas av ett naturreservat. Ön är främst bevuxen med naturskogsartad 

barrskog. Hällmarkspartierna domineras av tallskog av hög ålder. I svackor och 

mellan höjder finns fuktig lövsumpskog och små alkärr. Rakt söder om Ensta ö 

finns ett område inom det aktuella strandavsnittet nära Vretaberg som har 

dokumenterat höga naturvärden. Här finns en mosaik av olika naturtyper med 

granskog, sumpskogspartier och ett alkärr. Tillgången på död ved är stor vilket 

bidragit till områdets rika vedsvampflora. Även moss- och lavfloran är värdefull. I 

närheten finns en kuperad och varierad hage som har höga värden enligt 

Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering och värdena berättigar till 

miljöersättning. Det utgörs av en lövsumpskog och alkärr omväxlande med betad 

strandäng och torrare betesmark. Området har stort värde för landskapsbilden. Här 

finns också områden med skyddsvärda träd. 

Den östra delen av strandavsnittet ingår i ett större område värdefullt för 

friluftslivet enligt översiktsplanen. 

 

Strandområdena kring Övrasjön, Mellansjön och Brosjön ligger till 

övervägande del inom Vinterskogens naturreservat, och stora delar omfattas av ett 

Natura 2000-område. Området ingår i Bornsjökilens värdekärna. Vinterskogens 
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naturreservat har mycket höga natur- och upplevelsevärden och är ett av 

kommunens mest välbesökta tätortsnära rekreationsområden. Skogen är av 

omväxlande ålder och struktur och hyser en rik svamp- och mossflora med många 

rödlistade arter. Här finns flera nyckelbiotoper och objekt med naturvärden och 

partier av naturskogskaraktär förekommer. Upplevelse- och rekreationsvärdena är 

till stor del knutna till den kuperade och omväxlande skogen med de många 

lättpromenerade stigarna och motionsspåren. Området är uppskattat av svamp- 

och bärplockare. Sörmlandsleden passerar genom reservatet. Många föreningar 

och skolor använder området för sin verksamhet. Vid Brosjön ligger en kommunal 

badplats med badbryggor.  

 

Sjön Somran är en igenväxande näringsrik slättsjö. Somran och främst dess 

sydvästra strandområde har dokumenterat höga naturvärden. Här finns bland 

annat en ravin med frodig vegetation och en källpåverkad barrnaturskog med 

rikligt med död ved och lågor. Skogsstyrelsen har pekat ut dessa som en 

nyckelbiotop, och även flera objekt med naturvärden. Sjön har stort värde för 

fågellivet och skogsmarken har en rik svampflora. I det aktuella strandområdet 

norr om sjön finns även områden med skyddsvärda groddjur. Strandområdet öster 

om sjön ingår i ett större område av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 

kap. 6 § MB (Grödinge). Grödinge är en centralbygd med förhistorisk bruknings- 

och bosättningskontinuitet, smala uppodlade sprickdalar präglade av mindre 

herrgårdar, och med stor fornlämningsrikedom i de dominerande 

landskapspartierna.  

 

De aktuella strandområdena vid Malmsjön, som ligger öster om sjön Somran, 

ingår i sin helhet inom samma område av riksintresse för kulturmiljövården som 

Somran. Inom strandzonen vid Malmsjöns västra sida finns flera områden med 

skyddsvärda träd, och Skogsstyrelsen har pekat ut objekt med naturvärden. Vid 

Korsnäs finns en nyckelbiotop i form av en sandbarrskog/åsbarrskog med ymnigt 

mosstäcke. Öster om sjön, vid Malmbro, ingår strandområdet i ett område med 

dokumenterat höga naturvärden. Åsryggen vid Malmbro är av stort geologiskt 

intresse. Den är främst bevuxen med gran eller lövskog. Även vid Sjövreten har 

terrängformationerna höga geologiska värden. Där finns en källa inom 

strandområdet.  

 

Strax söder om Malmsjön, på en ås-kulle, ligger den cirkelrunda lilla sjön 

Getryggen som ligger i en s.k. dödisgrop. Sjön och dess omgivning har mycket 

högt värde ur geovetenskaplig synpunkt. Getryggen omfattas av samma 

riksintresseområde för kulturmiljövården (Grödinge) som Malmsjön och Somran. 

Det gäller även strandområdena kring den näraliggande sjön Axaren. De östra 

delarna av Axaren ligger inom den regionala grönkilens värdekärna. I nordöst 

finns en bergbrant med dokumenterat höga naturvärden pga att skogen i branten är 

av urskogskaraktär. Det har gett förutsättningar för en rik skalbaggsfauna. Delar 

av området är av Skogsstyrelsen utpekat som en nyckelbiotop. Strandområdet norr 

om sjön ingår i ett större område som i Länsstyrelsens rapport om skydd av 

tätortsnära natur föreslagits bli naturreservat. 
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Motiv till utvidgat strandskydd inom sjöar väst, värdebeskrivning B1 (jämför de 

sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 

1, 5, 6, 7. 

Sjöar öst, värdebeskrivning B2  

 

I stort sett alla de aktuella strandområdena i delområdet ligger inom den i 

regionplanen utpekade Hanvedenkilen. De gröna kilarna utgör en 

sammanhängande struktur av områden med höga rekreations-, natur- och 

kulturmiljövärden. 

 

Flertalet av delområdets sjöar med strandområden omfattas helt eller delvis av ett 

område av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § MB (Ågesta - Lida). Det 

gäller sjöarna Getaren, Backsjön och Bysjön, Hacksjön (i princip hela 

strandområdet), Kvarnsjön, de båda Kärrsjöarna, Stora Skogssjön och större delen 

av strandområdena runt Lilla Skogssjön. Riksintresseområdet som helhet är 

relativt oexploaterat och delvis av vildmarkskaraktär. Dess belägenhet nära 

tätorter och de goda möjligheterna att nå området med allmänna kommunikationer 

gör att det är mycket välbesökt. Tack vare bland annat sin varierande natur och 

sina anordningar för friluftslivet är området ett utomordentligt värdefullt 

friluftsområde. Här finns goda möjligheter till bland annat strövande, bär- och 

svampplockning, fritidsfiske och bad. 

 

De aktuella strandområdena runt sjön Getaren ingår i sin helhet i Hanvedenkilens 

värdekärna och delvis i Lida respektive Norrga naturreservat. Lida naturreservat 

inrymmer ett välkänt och välbesökt friluftsområde som erbjuder många olika 

aktiviteter både sommar och vinter. Här finns bland annat en friluftsgård, 

vandringsleder med flera utsiktsplatser, motionsspår, skidspår, skidbacke, 

friluftsbad m.m. Sörmlandsleden passerar genom området. Reservatet består till 

största delen av omväxlande skogsmark. De högsta naturvärdena finns i skogen 

söder om Getaren. Där finns gammelskog med ovanliga arter och reservatet 

rymmer också flera fornlämningar. Inom Norrga naturreservat växer gammal och 

olikåldrig skog. I reservatet finns senvuxna träd av både tall och gran och en stor 

andel död ved och senvuxna träd. Framförallt är träden på och kring 

hällmarkspartierna och i bergbranterna mot Norrgaviken mycket gamla. Även de 

delar av strandområdena runt Getaren som inte ingår i något reservat har höga 

naturvärden. Exempelvis finns några nyckelbiotoper och objekt med naturvärden 

som Skogsstyrelsen utpekat. Därutöver kan nämnas Bockån och dess omgivningar 

som hyser ovanliga arter. Det berörda strandområdet ingår i ett större område som 

i Länsstyrelsens rapport om skydd av tätortsnära natur föreslagits bli 

naturreservat. Getarens sydvästra del omfattas av en del av ett område av 

riksintresse för naturvården enligt 3 kap. 6 § MB (Kagghamraån). Åns 

meandringar utgör ett av de viktigaste geologiska objekten i länet. Landskapet 

längs ån med biflöden är i hög grad varierande och vackert och området som 
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helhet har en ovanligt rik flora och fauna. Flera fynd av rödlistade arter har gjorts 

inom de aktuella strandavsnitten runt Getaren. 

 

Strandområdena runt Bocksjön och Bysjön ligger i princip helt inom 

Hanvedenkilens gröna värdekärna. Delar av Bysjön och dess omgivningar har 

dokumenterat höga naturvärden. De är dels geologiska; det finns flera intressanta 

isälvsavlagringar, och dels ornitologiska; området är en häck- och rastlokal för 

sjöfågel. Inom strandområdet norr om sjön finns ett område med skyddsvärda 

träd. Åt söder finns flera nyckelbiotoper. Vid sjön finns en utsiktsplats och 

Sörmlandsleden passerar genom strandområdet. En stor del av området har 

utpekats som regionalt intressant för kulturmiljövården (Rikstens gård). 

Herrgårdsanläggningen och det omgivande landskapet har kulturhistoriska 

helhetsvärden. Delar av Bocksjön berörs av samma geologiska och ornitologiska 

naturvärden som Bysjön, och strandområdet ingår i ett större område som i 

Länsstyrelsens rapport om skydd av tätortsnära natur föreslagits bli naturreservat. 

 

Även stora delar av strandområdena kring Hacksjön, Kvarnsjön och Kärrsjön 

föreslås i samma rapport bli naturreservat. De två senare sjöarna med 

strandområden delas med Huddinge kommun där också planer på bildande av 

naturreservat pågår för sjöarna och deras omgivningar.  
Strax utanför delområdets sydöstra del, i Haninge kommun, ligger ännu en sjö vid 

namn Kärrsjön. Dess aktuella strandområde berör Huddinge och till liten del 

Botkyrka kommun. 

 

De aktuella strandområdena längs Stora Skogssjöns nordvästra sida ingår i Lida 

naturreservat, liksom sjön Getaren. Norr om Stora Skogssjön finns ett flertal 

fornlämningar. Inom strandområdet i öster berörs det lilla naturreservatet 

Pålamalm. Reservatet omfattar länets största åsgrop med ett djup av hela 31 

meter. Åsgropens sidor är mestadels branta. Området runt åsgropen består 

huvudsakligen av en plan tallhed. I själva gropen växer grandominerad skog. 

Området kring bebyggelsen vid Pålamalm har dokumenterat höga naturvärden ur 

geovetenskaplig synpunkt. Området visar prov på flera geologiska fenomen från 

inlandsisens avsmältning. Den platåformade isälvsavlagringen täcks här främst av 

en tallhed. Tallheden är en av länets få kvarvarande större sådana hedar och som 

sådan en viktig naturtyp att bevara.  

 

De aktuella strandområdena runt Stora Skogssjön ingår i princip helt i den 

regionalt utpekade Hanvedenkilens värdekärna. Det gör även strandområdena 

kring Lilla Skogssjön. Sjöns nordöstra strandzon berörs också av de ovan nämnda 

höga geovetenskapliga naturvärdena. För ett område i sydväst, som inkluderar 

delar av Uringeån vid sjöns utflöde, pågår bildande av naturreservat. Ån omfattas 

av ett område av riksintresse för naturvården enligt 3 kap. 6 § MB då den är ett 

biflöde till den mycket värdefulla Kagghamraån. Här finns även höga naturvärden 

i form av exempelvis flera nyckelbiotoper och en våtmark som bedömts ha höga 

värden i den nationella våtmarksinventeringen. För Svartkällsskogen, ett område 

längs sjöns västra sida, har ett naturreservat inrättas av Botkyrka kommun. 
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Grindsjön delas med Nynäshamns kommun. Den är en näringsfattig klarvattensjö 

med ett mycket bra siktdjup. Sjön har stora hydrologiska kvaliteter. Omgivningen 

domineras av lövskog med inslag av barrskog. Sjön och dess strandområden har 

dokumenterat höga naturvärden. De högsta värdena är kopplade till 

sumpskogsområdena, raviner och växtplatser för murgröna samt att sjön är relativt 

orörd och har en rik bottenfauna. Inom den västra delen av strandområdet finns en 

bergbrant med rikligt med död ved som utgör en nyckelbiotop. Den näraliggande 
bäckmiljön har naturvärden enligt Skogsstyrelsen. En äldre naturskogsartad granskog 

inom det aktuella strandområdets östra del är skyddad som ett biotopskyddsområde. 

Denna östra del av strandområdet ligger inom Hanvedenkilen.  

 

Motiv till utvidgat strandskydd inom sjöar öst, värdebeskrivning B2 (jämför de sju 

punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 1, 2, 

5, 7. 

Syd, värdebeskrivning C  

 

Med undantag av området i nordväst omfattas delområdets alla aktuella strand- 

och vattenområden av riksintresse enligt 4 kap. 1-2 §§ MB med hänsyn till de 

samlade natur- och kulturvärdena. Bestämmelserna syftar till att värna det 

värdefulla kust- och skärgårdslandskapet med sina unika natur- och kulturvärden. 

De har särskilt stora värden för friluftsliv och turism.  

 

De större delarna av de aktuella strandområdena kring sjöarna Stora Träsket och 

Lilla Träsket (som ligger öster om Stora Träsket) ligger inom den i regionplanen 

utpekade grönstrukturen och då inom ett område med stora samlade rekreations-, 

natur- och kulturvärden. Naturvärdena är dokumenterat höga inom delar av 

strandzonerna. Här finns framför allt ett större barrskogsområde med stor 

artrikedom. Nordost om Lilla Träsket finns geologiskt intressanta ändmoräner. 

Delar av området omfattas av Stora träskets naturreservat. Det består bland annat 

av gamla naturskogar med höga naturvärden. Sörmlandsleden passerar igenom 

strandområdena. 

 

Samma led passerar även genom strandavsnitten mellan Kungsdalen och Näs. 

Till övervägande del ligger strandområdet inom den regionala grönstrukturen och 

då inom ett område med stora samlade rekreations-, natur- och kulturvärden.  

Skogsstyrelsen har här utpekat en brant med naturvärden. Den södra delen av 

området ingår i ett område som utpekats som regionalt intressant för 

kulturmiljövården (Viad – Eldtomta - Olberga). Den kulturhistoriska miljön, som 

spänner över ett långt tidsskede, är komplex och intressant. Området har betydelse 

för friluftslivet och landskapspartierna har som regel höga visuella värden. 

 

Det aktuella strandområdet mellan Getryggen och Hörningsnäs ligger även det 

inom den regionala grönstrukturen. Enligt kommunens översiktsplan ingår det i 

sin helhet inom ett större grönområde på landsbygden, vilket är värdefullt för 

friluftslivet. Av samma underlag framgår att det i norr, mot Getryggen till, finns 
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naturvärdesområden av klass 4 bestående av äldre skog, sumpskogsfragment samt 

barrskog med sumpskogspartier. En del av denna skog, en lövsumpskog, har 

naturvärden enligt Skogsstyrelsen. Vid Björndammen/Fosäng finns en kulturmiljö 

med naturvärden enligt Naturvårdsprogram för Botkyrka kommun. Områdets 

välbevarade bebyggelse bildar tillsammans med ett hävdat odlingslandskap en 

sällsynt genuin småbruksmiljö. Även längre söderut finns inom strandzonen en 

kulturmiljö med naturvärden. Inom den södra änden av det aktuella strandområdet 

ligger Hörningsnäs naturreservat. Reservatet, som till större delen består av en 

örtrik ädellövskog av lundkaraktär, utgör ett av Södertörns få större och 

mångformigare lundområden. En mindre del av området hävdas som löväng. 

Svampfloran, fågel- och molluskfaunan är rik. Sörmlandsleden passerar igenom 

strandområdet. 

 

Frinsö, som ligger i Himmerfjärden i delområdets södra del, ligger inom ett större 

naturområde på landsbygden vilket är värdefullt för friluftslivet, enligt 

översiktsplanen. Det gör också större delen av strandsträckan mellan 

Himmerfjärdens reningsverk och Sibble. Denna sträcka ligger till övervägande 

del inom den i regionplanen utpekade regionala grönstrukturen och då inom ett 

område med stora samlade rekreations-, natur- och kulturvärden. I närheten av 

Ulvsvik finns ett naturminne och ett område med skyddsvärda träd. Vid 

Skärvreten finns en nyckelbiotop i form av en sandbarrskog med rikligt med 

grova träd och värdefull kryptogamflora. Vidare norrut har Skogsstyrelsen pekat 

ut ytterligare två nyckelbiotoper och en lövskogslund med naturvärden. Vid 

Hästhagen berörs strandzonen av ett område av riksintresse för kulturmiljövården 

enligt 3 kap. 6 § MB (Brandalssund).  

 

Av samma underlag framgår att den nordligare delen av strandsträckan Sibble – 

Inre delen av Snäckviken omfattas av ett naturvärdesområde av klass 3. Det 

gäller en damm med stort värde för fågellivet, en betesmark med stort värde i 

bryn, äldre lövträd och död ved samt en ravin/brant med hässle, och lövdominerad 

sumpskog. De nordligare delarna av strandavsnittet omfattas även av ett område 

av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Grödinge). Denna 

centralbygd har förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet, smala 

uppodlade sprickdalar samt stor fornlämningsrikedom i de dominerande 

landskapspartierna och den präglas av mindre herrgårdar. Stränderna runt 

Kaggfjärden utgör välbesökta friluftsområden för bad, fiske och båtliv. De 

nordligare delarna vid Snäckviken, inklusive sträckan Kagghamra tomtområde 

– Lilla Ström, ingår i den regionala grönkilen. 

 

Just söder om Kagghamra tomtområde är naturvärdena dokumenterat höga. Här 

finns ett frodigt skogsområde som domineras av skyddsvärda ädellövträd. 

Området hyser en mycket värdefull kryptogamflora, och en del av det är utpekat 

som en nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. Vid Lilla Ström berörs strandzonen av ett  

ett område av riksintresse för naturvården enligt 3 kap. 6 § MB (Kagghamraån).  

Åns meandringar utgör ett av de viktigaste geologiska objekten i länet. 

Landskapet längs ån med biflöden är i hög grad varierande och vackert och 
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området som helhet har en ovanligt rik flora och fauna. Inom riksintresseområdet 

finns två nyckelbiotoper. De kulturmiljövärden som finns i denna södra del har 

naturvärden enligt Naturvårdsprogram för Botkyrka kommun. Inom ett begränsat 

område syns samspelet mellan gårdsbebyggelse, arbetarbostäder, vägar, 

fornlämningar, åker och hagmark. Området vid Lilla Ström ingår i den regionala 

Hanvedenkilens värdekärna.  

 

Länsstyrelsen har uppmärksammat de strandnära vattenområdena vid Katsviken 

och Sjövik då de har höga värden. Viken ligger till stora delar inom ett område av 

riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Brandalssund). Det 

aktuella vattenområdet i Katsviken är drygt 1 kilometer långt och de grunda 

områdena sträcker sig 400 meter ut i vattnet. Katsviken har en låg 

exploateringsgrad och bottnarna utgörs av grunt och skyddat finsediment. Viken 

omgärdas av ett långsträckt kärr med bakomliggande strandäng och 

strandsumpskog med mycket höga naturvärden.  

 

Motiv till utvidgat strandskydd inom syd, värdebeskrivning C (jämför de sju 

punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 2, 3, 

4, 5, 7.  
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Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats 

Länsstyrelsen Stockholm 
Box 22067 
104 22  STOCKHOLM 

Hantverkargatan 29 010-223 10 00 

Fax 

010-223 11 10  

stockholm@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/stockholm 
 

 

Sändlista  

 

Botkyrka kommun, 147 85 Tumba 

Naturvårdsverket: registrator@naturvardsverket.se 

Havs- och vattenmyndigheten: havochvatten@havochvatten.se 

Skogsstyrelsen: vallentuna@skogsstyrelsen.se 

Sjöfartsverket, 601 78 Norrköping  

Fortifikationsverket, 631 89 Eskilstuna 

Lantmäteriet, Lantmäterigatan 2C, 801 82 Gävle  

Lantmäteriet Stockholm, Box 47700, 117 94 Stockholm  

KSL (Kommunförbundet Stockholms län), Box 38145, 100 64 Stockholm 

Stockholms läns landsting, TMR (Tillväxt, miljö och regionplanering),  

Box 22550, 104 22 Stockholm 

LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) Mälardalen, Box 23, 745 21 Enköping  

LRF Kommungrupp Botkyrka, Rådala Gård 1, 147 91 Grödinge 

Friluftsfrämjandet, Region Mälardalen, Box 9023, 126 09 Hägersten  

Naturskyddsföreningen Stockholms länsförbund, Norrbackagatan 80,  

113 41 Stockholm  

SIKO (Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation), Pia Södergren, Box  

146, 130 39 Sandhamn 

Stockholms läns Hembygdsförbund, Box 6219, 102 34 Stockholm 

Saltsjön - Mälarens båtförbund, Hammarby allé 91, 120 63 Stockholm  

Sportfiskarna, Region Stockholm, Svartviksslingan 28, 167 39 Bromma  

Stockholm vatten AB, 106 36 Stockholm 
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  Enligt sändlista 

 

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats 

Länsstyrelsen Stockholm 
Box 22067 
104 22  STOCKHOLM 

Hantverkargatan 29 010-223 10 00 

Fax 

010-223 11 10  

stockholm@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/stockholm 
 

 

Meddelande om beslut om utvidgat strandskydd 

 

Länsstyrelsen i Stockholms län har den 16 septemeber 2014 fattat beslut om 

utvidgat strandskydd för Botkyrka kommun. Det fullständiga beslutet med bilagor 

finns tillgängligt hos Länsstyrelsen, Hantverkargatan 29, Stockholm.  

 

Beslutet med bilagor finns även på Länsstyrelsens webbplats: 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/, sök på kungörelser – beslut. 

 

I handlingarna finns information om hur man överklagar beslutet. 

 

En sammanfattning av alla yttranden och Länsstyrelsens eventuella kommentarer 

till dessa finns samlade i en särskild promemoria som hör till ärendet. 

Promemorian samt yttrandena i sin helhet finns i detta ärendes akt. 

 

 

Sändlista 

Boverket: registraturen@boverket.se 

Sveriges Jordägareförbund: gs@jordagarna.se och kansli@jordagarna.se 

Medborgarrättsrörelsen: bengt.holmgren@gmail.com och info@mrr.se 

Svenska Turistföreningen: Jenny.Engstrom@stfturist.se 

Stockholms Ornitologiska förening: stof@stof.nu och tomas.viktor@bredband.net 

Mälarens fiskareförbund: mats.eriksson@u.lrf.se  

Östra Svealands fiskevattenägareförbund: momentum@swipnet.se  

Prästlönetillgångar i Stockholms stift: karin.lindforss@svenskakyrkan.se 

Kenneth och Kristina Dahlgren: sekreterare@botkyrkaparken.se 

Wiad fastigheter: info@wiad.se 

Matz Borsch: Matz.borsch@gmail.com 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/
mailto:registraturen@boverket.se
mailto:gs@jordagarna.se
mailto:kansli@jordagarna.se
mailto:bengt.holmgren@gmail.com
mailto:info@mrr.se
mailto:Jenny.Engstrom@stfturist.se
mailto:stof@stof.nu
mailto:tomas.viktor@bredband.net
mailto:mats.eriksson@u.lrf.se
mailto:momentum@swipnet.se
mailto:karin.lindforss@svenskakyrkan.se
mailto:sekreterare@botkyrkaparken.se
mailto:info@wiad.se

	botkyrka-utvidgat-strandskydd-beslut
	botkyrka-utvidgat-strandskydd-beslut-karta-1
	botkyrka-utvidgat-strandskydd-beslut-karta-2
	botkyrka-utvidgat-strandskydd-beslut-karta-3
	botkyrka-utvidgat-strandskydd-beslut-karta-4
	botkyrka-utvidgat-strandskydd-beslut-karta-5
	botkyrka-utvidgat-strandskydd-beslut-karta-6
	botkyrka-utvidgat-strandskydd-vardebeskrivningar-bilaga-2
	Besvärshänvisning_Bilaga 3
	botkyrka-utvidgat-strandskydd-sandlista-beslut-bilaga-4
	botkyrka-utvidgat-strandskydd-meddelande-om-beslut-bilaga-5

