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Bilaga 1
Karta 1 (17)

Utvidgat strandskydd i
Haninge kommun
Tillhör Länsstyrelsens beslut
2014-11-18 för Haninge kommun.
Diarienummer 511-39829-2012.
Teckenförklaring

A1 Områdesindelning med beteckning (se värde-

beskrivning)
Generellt strandskydd om 100 meter utvidgat till
300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd med undantag av områden avgränsade
av detaljplan eller bakre begränsningslinje
Detaljplan
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Bilaga 1
Karta 2 (17)

Utvidgat strandskydd i
Haninge kommun
Tillhör Länsstyrelsens beslut
2014-11-18 för Haninge kommun.
Diarienummer 511-39829-2012.
HUDDINGE

Teckenförklaring

A1 Områdesindelning med beteckning (se värde-

beskrivning)
Generellt strandskydd om 100 meter utvidgat till
300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd med undantag av områden avgränsade
av detaljplan eller bakre begränsningslinje
Utvidgat strandskydd mindre än 300 meter med
bakre begränsningslinje
Detaljplan
Fastighetsgräns
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Upplysningar
För övriga strandområden visas inte det generella
strandskyddets utbredning på kartan.

STOCKHOLM

NACKA

Översiktskarta
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Bilaga 1
Karta 3 (17)

Utvidgat strandskydd i
Haninge kommun

HUDDINGE

TYRESÖ

Tillhör Länsstyrelsens beslut
2014-11-18 för Haninge kommun.
Diarienummer 511-39829-2012.
Teckenförklaring

A1 Områdesindelning med beteckning (se värde-

beskrivning)
Generellt strandskydd om 100 meter utvidgat till
300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd med undantag av områden avgränsade
av detaljplan eller bakre begränsningslinje
Utvidgat strandskydd mindre än 300 meter med
bakre begränsningslinje
Detaljplan
Fastighetsgräns
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1:30 000

Upplysningar
För övriga strandområden visas inte det generella
strandskyddets utbredning på kartan.
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Bilaga 1
Karta 4 (17)
TYRESÖ

Utvidgat strandskydd i
Haninge kommun
Tillhör Länsstyrelsens beslut
2014-11-18 för Haninge kommun.
Diarienummer 511-39829-2012.
Teckenförklaring

A1 Områdesindelning med beteckning (se värde-

beskrivning)
Generellt strandskydd om 100 meter utvidgat till
300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd med undantag av områden avgränsade
av detaljplan eller bakre begränsningslinje
Detaljplan
Fastighetsgräns
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HANINGE

Upplysningar
För övriga strandområden visas inte det generella
strandskyddets utbredning på kartan.
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Bilaga 1
Karta 5 (17)

D
"
)

Utvidgat strandskydd i
Haninge kommun
Tillhör Länsstyrelsens beslut
2014-11-18 för Haninge kommun.
Diarienummer 511-39829-2012.
Teckenförklaring

A1 Områdesindelning med beteckning (se värde-

beskrivning)
Generellt strandskydd om 100 meter utvidgat till
300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd med undantag av områden avgränsade
av detaljplan eller bakre begränsningslinje
Utvidgat strandskydd mindre än 300 meter med
bakre begränsningslinje
Detaljplan
Fastighetsgräns
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1:30 000

HANINGE

Upplysningar
För övriga strandområden visas inte det generella
strandskyddets utbredning på kartan.
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Bilaga 1
Karta 6 (17)

Utvidgat strandskydd i
Haninge kommun
Tillhör Länsstyrelsens beslut
2014-11-18 för Haninge kommun.
Diarienummer 511-39829-2012.
Teckenförklaring

A1 Områdesindelning med beteckning (se värde-

beskrivning)
Generellt strandskydd om 100 meter utvidgat till
300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd med undantag av områden avgränsade
av detaljplan eller bakre begränsningslinje
Detaljplan
Fastighetsgräns
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1:30 000

HANINGE

Upplysningar
För övriga strandområden visas inte det generella
strandskyddets utbredning på kartan.
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Bilaga 1
Karta 7 (17)

A
"
)

Utvidgat strandskydd i
Haninge kommun
Tillhör Länsstyrelsens beslut
2014-11-18 för Haninge kommun.
Diarienummer 511-39829-2012.
Teckenförklaring

A1 Områdesindelning med beteckning (se värde-

beskrivning)
Generellt strandskydd om 100 meter utvidgat till
300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd med undantag av områden avgränsade
av detaljplan eller bakre begränsningslinje
Utvidgat strandskydd mindre än 300 meter med
bakre begränsningslinje
Detaljplan
Fastighetsgräns
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Upplysningar
För övriga strandområden visas inte det generella
strandskyddets utbredning på kartan.
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Bilaga 1
Karta 8 (17)

Utvidgat strandskydd i
Haninge kommun
Tillhör Länsstyrelsens beslut
2014-11-18 för Haninge kommun.
Diarienummer 511-39829-2012.

"
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Teckenförklaring

A1 Områdesindelning med beteckning (se värde-

beskrivning)
Generellt strandskydd om 100 meter utvidgat till
300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd med undantag av områden avgränsade
av detaljplan eller bakre begränsningslinje
Detaljplan
Fastighetsgräns
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Upplysningar
För övriga strandområden visas inte det generella
strandskyddets utbredning på kartan.
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Bilaga 1
Karta 9 (17)

Utvidgat strandskydd i
Haninge kommun
Tillhör Länsstyrelsens beslut
2014-11-18 för Haninge kommun.
Diarienummer 511-39829-2012.
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Teckenförklaring

A1 Områdesindelning med beteckning (se värde-

beskrivning)
Generellt strandskydd om 100 meter utvidgat till
300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd med undantag av områden avgränsade
av detaljplan eller bakre begränsningslinje
Detaljplan
Fastighetsgräns
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Upplysningar
För övriga strandområden visas inte det generella
strandskyddets utbredning på kartan.
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Bilaga 1
Karta 10 (17)

H2
"
)

Utvidgat strandskydd i
Haninge kommun
Tillhör Länsstyrelsens beslut
2014-11-18 för Haninge kommun.
Diarienummer 511-39829-2012.

NYNÄSHAMN

Teckenförklaring

A1 Områdesindelning med beteckning (se värde-

beskrivning)
Generellt strandskydd om 100 meter utvidgat till
300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd med undantag av områden avgränsade
av detaljplan eller bakre begränsningslinje
Detaljplan
Fastighetsgräns
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HANINGE

Upplysningar
För övriga strandområden visas inte det generella
strandskyddets utbredning på kartan.
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Bilaga 1
Karta 11 (17)

Utvidgat strandskydd i
Haninge kommun
Tillhör Länsstyrelsens beslut
2014-11-18 för Haninge kommun.
Diarienummer 511-39829-2012.
Teckenförklaring

A1 Områdesindelning med beteckning (se värde-

beskrivning)
Generellt strandskydd om 100 meter utvidgat till
300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd med undantag av områden avgränsade
av detaljplan eller bakre begränsningslinje
Detaljplan
Fastighetsgräns
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HANINGE

Upplysningar
För övriga strandområden visas inte det generella
strandskyddets utbredning på kartan.
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Bilaga 1
Karta 12 (17)

Utvidgat strandskydd i
Haninge kommun
Tillhör Länsstyrelsens beslut
2014-11-18 för Haninge kommun.
Diarienummer 511-39829-2012.
Teckenförklaring

A1 Områdesindelning med beteckning (se värde-

beskrivning)
Generellt strandskydd om 100 meter utvidgat till
300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd med undantag av områden avgränsade
av detaljplan eller bakre begränsningslinje
Detaljplan
Fastighetsgräns
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HANINGE

Upplysningar
För övriga strandområden visas inte det generella
strandskyddets utbredning på kartan.

STOCKHOLM

NACKA

Översiktskarta
HUDDINGE

BOTKYRKA

C
"
)

E
"
)
F
"
)

HANINGE

NYNÄSHAMN

K
"
)

VÄRMDÖ

D
"
)

B
"
)

A
"
)

1:500 000

TYRESÖ

G2
"
)

G1
"
)
H2
"
)

J3
"
)
J2
"
)
J1
"
)
"
)I
H3
"
)

H1
"
)

© Länsstyrelsen i Stockholms län © Lantmäteriet Geodatasamverkan

Bilaga 1
Karta 13 (17)

Utvidgat strandskydd i
Haninge kommun
Tillhör Länsstyrelsens beslut
2014-11-18 för Haninge kommun.
Diarienummer 511-39829-2012.
Teckenförklaring

A1 Områdesindelning med beteckning (se värde-

beskrivning)
Generellt strandskydd om 100 meter utvidgat till
300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd med undantag av områden avgränsade
av detaljplan eller bakre begränsningslinje
Fastighetsgräns
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Upplysningar
För övriga strandområden visas inte det generella
strandskyddets utbredning på kartan.
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Bilaga 1
Karta 14 (17)

VÄRMDÖ

J2
"
)

Utvidgat strandskydd i
Haninge kommun
Tillhör Länsstyrelsens beslut
2014-11-18 för Haninge kommun.
Diarienummer 511-39829-2012.
Teckenförklaring

A1 Områdesindelning med beteckning (se värde-

beskrivning)
Generellt strandskydd om 100 meter utvidgat till
300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd med undantag av områden avgränsade
av detaljplan eller bakre begränsningslinje
Detaljplan
Fastighetsgräns
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Upplysningar
För övriga strandområden visas inte det generella
strandskyddets utbredning på kartan.
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Bilaga 1
Karta 15 (17)

Utvidgat strandskydd i
Haninge kommun

E
"
)

Tillhör Länsstyrelsens beslut
2014-11-18 för Haninge kommun.
Diarienummer 511-39829-2012.
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Teckenförklaring

A1 Områdesindelning med beteckning (se värde-

beskrivning)
Generellt strandskydd om 100 meter utvidgat till
300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd med undantag av områden avgränsade
av detaljplan eller bakre begränsningslinje
Detaljplan
Fastighetsgräns
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Upplysningar
För övriga strandområden visas inte det generella
strandskyddets utbredning på kartan.
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Bilaga 1
Karta 16 (17)

VÄRMDÖ

Utvidgat strandskydd i
Haninge kommun
Tillhör Länsstyrelsens beslut
2014-11-18 för Haninge kommun.
Diarienummer 511-39829-2012.
Teckenförklaring

A1 Områdesindelning med beteckning (se värde-

beskrivning)
Generellt strandskydd om 100 meter utvidgat till
300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd med undantag av områden avgränsade
av detaljplan eller bakre begränsningslinje
Detaljplan
Fastighetsgräns
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Upplysningar
För övriga strandområden visas inte det generella
strandskyddets utbredning på kartan.
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Bilaga 1
Karta 17 (17)

Utvidgat strandskydd i
Haninge kommun

TYRESÖ

VÄRMDÖ

Tillhör Länsstyrelsens beslut
2014-11-18 för Haninge kommun.
Diarienummer 511-39829-2012.
Teckenförklaring

A1 Områdesindelning med beteckning (se värde-

beskrivning)
Generellt strandskydd om 100 meter utvidgat till
300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd med undantag av områden avgränsade
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Haninge kommun, värdebeskrivningar samt källförteckning
Sjöar i väst, värdebeskrivning A
Delområdets sjöar med aktuella strandområden ligger inom den i regionplanen
utpekade Hanvedenkilen. De gröna kilarna utgör en sammanhängande struktur av
områden med höga rekreations-, natur- och kulturmiljövärden. I Hanvedenkilen
finns stora, obrutna skogsområden. De stora skogarna är populära ströv- och
motionsområden vilket avspeglas i den rika förekomsten av spår och leder som
genomkorsar områdena. Sjöarna i Hanvedenkilen har ett stort värde som sociala
mötesplatser i naturen.
Vedasjön omges av ett skogs- och odlingslandskap och viss bebyggelse finns i
öster och sydväst. Vedasjön med omgivningar har dokumenterat höga naturvärden, främst knutna till ädellövträd. Området har också värdefullt djurliv.
Väster om sjön finns inom den aktuella strandzonen en blockrik aspskog som har
utpekats som nyckelbiotop av Skogstyrelsen. Nordöst om sjön finns ekmiljöer
med grova träd som enligt kommunens naturkatalog har utpekats som objekt med
naturvärden. I den norra strandzonen finns även områden med skyddsvärda träd
och strax norr om sjön passerar Nynäsleden, ett skyltat cykelstråk. I de öppna
strandområdena öster och väster om Vedasjön finns ängs- och betesmarker med
höga värden enligt Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering.
Sörmlandsleden passerar genom den aktuella strandzonen strax söder om sjön.
Vedasjön ligger enligt kommunens översiktsplan inom ett område med värdefull
kulturmiljö (stenåldersboplatser).
Vädersjön delas med Nynäshamns kommun och är en näringsrik sjö som kantas
av breda vassbälten. Omgivningen utgörs främst av blandskog men i väster finns
en uppodlad dalgång. De aktuella strandområdena kring sjön ligger inom den
regionalt utpekade Hanvedenkilens gröna värdekärna. Sjön och dess omgivningar
har dokumenterat höga naturvärden. Där finns flera objekt med naturvärden och
nyckelbiotoper som exempelvis en rasbrant med grova ädellövträd och rik flora,
samt en barrskog. Fågellivet är mycket artrikt. Delar av de aktuella strandområdena har i den nationella våtmarksinventeringen bedömts ha högt värde.
I strandområdet norr om sjön passerar Nynäsleden och kustleden, två skyltade
cykelstråk. Även Sörmlandsleden passerar inom strandzonen norr om sjön.
I delområdes södra del ligger Träsksjön, som är en opåverkad och artrik sjö. Sjön
är naturligt näringsfattig till måttligt näringsrik. Träsksjön med utlopp, är enligt
Naturvårdsverket utpekad som ett särskilt värdefullt vatten. Den sydöstra delen av
sjön ligger inom Hanvedenkilens gröna värdekärna. Skogarna kring Träsksjön är
enligt kommunen utpekade som stora opåverkade områden och av stor betydelse
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för naturvården och friluftslivet. Norr om sjön finns en barr- och alsumpskog med
högt naturvärde, och fynd av rödlistade arter har gjorts. Sydväst om Träsksjön
finns ett område med sumpskog som sträcker sig in i det aktuella strandområdet.
Väster om sjön finns ett större område med äldre flerskiktad barrskog av kommunalt intresse enligt kommunens naturkatalog. En ansökan om bildande av
naturreservat för området finns hos Länsstyrelsen.
Motiv till utvidgat strandskydd inom sjöar i väst, värdebeskrivning A (jämför de
sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten):
5, 7.
Sjöar i nordväst, värdebeskrivning B
De aktuella strandområdena omfattas i sin helhet av ett område av riksintresse för
friluftslivet enligt 3 kap 6 § miljöbalken (MB) (Ågesta – Lida – Riksten). Området
erbjuder särskilt goda förutsättningar för strövande, turåkning på skidor, bad,
vandring och bär- och svampplockning med mera. Området är typiskt för Södertörn med dess markerade sprickdalslandskap där skogs- och hällmarker omväxlar
med myrar, sjöar och uppodlade dalgångar. Fornminnen, som fornborgar, gravfält
och stenåldersboplatser, bidrar till värdet för friluftslivet. Området är lättillgängligt och det finns friluftsanläggningar. Strandområdena ligger även inom den
i regionplanen utpekade Hanvedenkilen. De gröna kilarna utgör en sammanhängande struktur av områden med höga rekreations-, natur- och kulturmiljövärden. Med undantag av en liten del vid sjön Rudans sydöstra del ligger
strandområdena inom den gröna värdekärnan i Hanvedenkilen. Enligt kommunens
översiktsplan ligger de aktuella strandområdena till övervägande del inom ett
utpekat stort opåverkat område, Hanveden. Hanveden är av stor betydelse för
bland annat naturvården och här finns stora obrutna skogsområden. Av översiktsplanen framgår att en betydande del av strandområdena ligger inom ett område
med värdefull kulturmiljö med avseende på stenåldersboplatser. Hanvedenskogen
är rik på fynd från stenåldern vilket förklaras av att området är högt beläget och
det landområde som först steg ur havet efter den senaste istiden. Sörmlandsleden
passerar igenom samtliga aktuella strandområden inom delområdet.
Längst i väster i delområdet ligger Kärrsjön. Sjöns aktuella strandområde delas
med Botkyrka och Huddinge kommuner. Kärrsjön med omgivningar ligger också
inom ett område som föreslås skyddas som naturreservat i Länsstyrelsens rapport
om skydd av tätortsnära natur. Området är till del påverkat av skogsbruk men
delar av området har höga naturvärden inom orörda skogar och myrområden. Ett
mindre barrskogsområde norr om sjön har naturvärden enligt Skogsstyrelsen.
Långsjön och Svartsjön delas med Huddinge kommun. Sjöarna och stora delar
av de aktuella strandområdena ligger inom Svartsjöns naturreservat. Svartsjöns
naturreservat består av en mosaik av hällmarker och myrar av olika typer, beläget
i ett utpräglat sprickdalslandskap. På flera håll finns naturskogsartad hällmarkstallskog med gammal, senvuxen tall. Här finns nyckelbiotoper (barrnaturskog med

3 (23)
VÄRDEBESKRIVNINGAR

Bilaga 2

Datum

Beteckning

2014-11-18

511-39829-2012

stort inslag av senvuxna träd samt värdefull kryptogamflora) samt barrskog med
naturvärden utpekade av Skogsstyrelsen. Kring sjöarna finns också öppnare
fattigkärrspartier och områden med gungflyn längs stränderna, särskilt vid
Svartsjön. Delar av strandområdena ligger inom ett Natura 2000-område. Skogen
har även stora ornitologiska värden.
Även sjön Öran delas med Huddinge kommun. Öran är en ovanligt näringsfattig
skogssjö med mycket höga naturvärden. Den tillhör en av landets mest värdefulla
sjöar ur naturvårdssynpunkt, bland annat på grund av sin mycket rika bottenfauna.
I de aktuella strandområdena öster om sjön finns utpekade nyckelbiotoper och
objekt med naturvärden enligt Skogsstyrelsen. Den södra delen av sjön omfattas
även delvis av Skeppnans naturreservat. Reservatet består av ett våtmarkskomplex
med omgivande skogsområden. Enligt den nationella våtmarksinventeringen har
våtmarken ett mycket högt naturvärde. Delar av reservatet utgörs även av Riddartorpsmossens Natura 2000-område. Skogarna inom de aktuella strandområdena
har höga rekreationsvärden.
Rudasjön är uppdelad i en övre och en nedre del. I princip hela det aktuella
strandavsnittet väster om järnvägen omfattas av Rudans naturreservat. Området
utgör ett friluftsområde med många möjligheter till aktiviteter som skogsutflykter,
svamp- och bärplockning, promenader, skidåkning, jogging, fiske med mera.
Reservatet är lättillgängligt och här finns två badplatser med sandstränder uppdelade på övre och nedre Rudan. Naturreservatet har höga naturvärden, främst
knutna till bestånd av gammal hällmarktallskog samt till våtmarker. Här finns
även annan gammal barrskog liksom inslag av lövskogar och sumpskogar med
senvuxna träd och död ved. Fynd av rödlistade arter har gjorts inom området. Den
berörda strandzonen söder om nedre Rudasjön ligger inom ett utpekat grönt svagt
samband i den regionala grönstrukturen. De gröna svaga sambanden är smala
partier som är avgörande för att binda samman de gröna kilarna och värdekärnorna i syfte att säkra rekreationsstråk, skapa tillgång till större strövområden
och upprätthålla ekologiska spridningssamband. Enligt översiktsplanen finns en
viktig kulturmiljö, Rudans gård, inom aktuellt strandområde.
Motiv till utvidgat strandskydd inom sjöar nordväst, värdebeskrivning B (jämför
de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i
beslutstexten): 1, 2, 5, 6, 7.
Sjöar i nordöst, värdebeskrivning C
En betydande del av de aktuella strandområdena i delområdet ligger inom den i
regionplanen utpekade gröna värdekärnan i Tyresökilen. De gröna kilarna utgör
en sammanhängande struktur av områden med höga rekreations-, natur- och
kulturmiljövärden. De aktuella strandområdena omfattas till stor del av ett område
av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § MB (Tyresta – Åva). Området
erbjuder utsökta förutsättningar för positiva upplevelser samt natur- och
kulturstudier. Här finns särskilt goda förutsättningar för strövande, skidåkning
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eller cykelturer samt särskilt goda tillfällen till bär- och svampplockning. Området
är lättillgängligt och det finns friluftsanläggningar. Området är ett av
Stockholmsområdets traditionsrikaste friluftsområden.
I stort sett samma område som omfattas av riksintresse för friluftslivet omfattas
även av riksintresse för naturvården enligt 3 kap. 6 § MB (Tyresta – Åva). Det
kuperade skogslandskapet innehåller många olika naturtyper som bland annat
hällmarkstallskog, tallskog på morän, sumptallskog, friska till sumpiga granskogar och myrmarker. Tyresta – Åva är av högsta naturvärde genom områdets
storlek, ålder, orördhet och mycket rika växt- och djurliv. Den orörda karaktären,
storleken och variationsrikedomen gör Tyresta till ett av de främsta urskogsobjekten i södra och mellersta Sverige. Flertalet fynd av rödlistade arter har gjorts
inom strandområdena.
Till övervägande del ligger aktuell strandzon kring Ramsjön inom ett förslag till
naturreservat (Nordankärrsberget) enligt Länsstyrelsens rapport om skydd av
tätortsnära natur. Vid sjöns södra del finns en badplats.
Svartsjön är en näringsfattig sprickdalssjö. I området dominerar hällmarksskogar,
genomskurna av sprickdalslandskapets olika myrtyper. Det aktuella strandområdet
omfattas i sydöst av Tyresta naturreservat. Syftet med reservatet är att bevara
områdets skogar, våtmarker och vattendrag i väsentligen orört tillstånd, att
bibehålla och vårda kulturmarker samt att främja allmänhetens friluftsliv. Syftet är
även att reservatet skall fungera som en skyddszon för bland annat den
angränsande nationalparken. En betydande del av de aktuella strandområdena
kring Svartsjön är del av samma förslag till naturreservat – Nordankärrsberget som ovan nämnda Ramsjön. Strandzonen sydöst om sjön ingår i ett område som
pekats ut som regionalt intressant för kulturmiljövården (Tyresta By).
Lycksjön är en näringsfattig sprickdalssjö. I området dominerar hällmarksskogar
genomskurna av sprickdalslandskapets olika myrtyper. Skogsbruksåtgärder har
inte utförts sedan början av 1980-talet. Det omväxlande landskapet ger underlag
för en art- och individrik flora och fauna. De östra delarna av de aktuella strandområdena kring Lycksjön ligger inom Tyresta nationalpark, och de utgör även ett
Natura 2000-område. Längre söderut ingår strandområdet i Tyresta naturreservat.
En stor del av strandområdet väster om Lycksjön är del av samma förslag till
naturreservat för Nordankärrsberget som Ramsjön och Svartsjön. I anslutning till
Lycksjön finns en badplats i norr.
Sjön Träsket är en näringsfattig sprickdalssjö. Hällmarksskogar genomskurna av
sprickdalslandskapets olika myrtyper dominerar i området. De aktuella strandområdena ligger i huvudsak ligger inom Tyresta naturreservat. Övrig del ligger
inom förslag till naturreservat för Nordankärrsberget. Sydväst om sjön ingår
strandområdet i ett område som pekats ut som regionalt intressant för kulturmiljövården (Tyresta By).
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De aktuella strandområdena kring Gammeldammen, Årsjön, Årsjötjärnen och
Bylsjön ligger i sin helhet inom Tyresta nationalpark och omfattas även av ett
Natura 2000-område. Gammeldammen och Årsjön är näringsfattiga sprickdalssjöar. Årsjötjärn och Bylsjön är båda näringsfattiga brunvattensjöar. Senast
skogsbruk bedrevs norr om Tyresta by var i slutet av 1800-talet, och då i form av
plockhuggning. Stora delar av barrskogarna, framför allt på hällmarkerna, är 200300 år gamla. Till naturskogsprägeln bidrar också rikligt med lågor, torrträd och
en naturlig luckighet. I de lägre, ofta fuktiga delarna växer granbestånd med
många grova och upp till 30 m höga träd. Ett av de finaste granbestånden finns vid
den sydöstra delen av Bylsjön. Området rymmer många myrar av olika slag, bland
annat finns högmossar på några ställen väster om Årsjön och öster om Bylsjön.
Årsjötjärnen har enligt den nationella våtmarksinventeringen ett mycket högt
värde. I utkanterna av det aktuella strandområdet öster om Årsjön sträcker sig det
område som drabbades av skogsbrand år 1999. Hela nationalparken genomkorsas
av flera anlagda vandringsleder och bland annat passerar Sörmlandsleden sjöarna.
Mörtsjön och Stensjön ligger i Tyresö kommun, men delar av sjöarnas
strandområden i väster ligger i Haninge kommun. Dessa strandområden omfattas
av Natura 2000 och ligger i stort sett helt inom Tyresta nationalpark förutom en
mindre del av strandzonen kring Stensjön som omfattas av Tyresta naturreservat.
Motiv till utvidgat strandskydd inom sjöar i nordöst värdebeskrivning C (jämför
de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i
beslutstexten): 1, 2, 5, 6, 7.
Kust i öst, värdebeskrivning D
Med hänsyn till kust- och skärgårdsområdets samlade natur- och kulturvärden
omfattas hela delområdet av riksintresse enligt 4 kap. 1-2 och 4 §§ MB.
Bestämmelserna syftar till att värna det värdefulla kust- och skärgårdslandskapet
med sina unika natur- och kulturvärden. Det har särskilt stora värden för friluftsliv
och turism. En betydande del av de aktuella strandområdena längs kusten samt
kring insjöarna i delområdet omfattas av ett område av riksintresse för friluftsliv
enligt 3 kap. 6 § MB (Tyresta – Åva). Området erbjuder utsökta förutsättningar
för positiva upplevelser samt natur- och kulturstudier. Här finns särskilt goda
förutsättningar för strövande, skidåkning eller cykelturer samt särskilt goda
tillfällen till bär- och svampplockning. Området är lättillgängligt och det finns
friluftsanläggningar. Området är ett av Stockholmsområdets traditionsrikaste
friluftsområden.
Tyrestas urskogar och "gammelskogar" torde vara enastående i sitt slag med tanke
på närheten till en huvudstad av miljonformat. Området är ett av
Stockholmsområdets traditionsrikaste friluftsområden. Med undantag av
delområdets två mindre öar och grundområdena ligger de aktuella strandområdena
inom den i regionplanen utpekade Tyrestakilen. De gröna kilarna utgör en
sammanhängande struktur av områden med höga rekreations-, natur- och
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kulturmiljövärden. Strandområdena kring insjöarna i delområdet, områdena norr
om väg 227 samt en större del av det aktuella strandområdet i delområdets
nordöstra del kring Vinåkersviken, ingår enligt översiktsplanen i ett stort
opåverkat område. Sådana områden ska så långt som möjligt skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan påverka områdets karaktär.
Insjöarna Tjursjön, Djupträsk och Hemträsk ligger nordväst om Sandemar.
Inom de aktuella strandområdena kring sjöarna finns ett antal sumpskogar som
pekats av Skogsstyrelsen. Här finns också områden med höga naturvärden enligt
kommunens naturkatalog. Vid sjön Djupträsk finns ett örtrikt bäckdrag som av
Skogsstyrelsen pekats ut som nyckelbiotop. De södra delarna av de aktuella
strandområdena kring Hemträsk omfattas av ett område av riksintresse för
kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Sandemar). Riksintresset utgörs av en
välbevarad slottsmiljö som speglar idealbilden av levnadsförhållandena för rikets
ledande skikt under karolinsk tid. Landskapet präglas av storjordbruket. I princip
samma område ligger inom Tyrestakilens gröna värdekärna.
Stora delar av de aktuella strandområdena längs kuststräckan mellan Karlslund
och Sandemar omfattas dels av ett område av riksintresse för naturvården
(Stegsholm – Sandemar) och dels av tidigare nämnt område av riksintresse för
kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Sandemar). Stora delar av området ligger
även inom Sandemars naturreservat och det omfattas av ett Natura 2000-område.
Odlingslandskapet kring Sandemar utgör ett av länets främsta herrgårdslandskap.
Området hyser en mångfald av odlingslandskapets naturtyper, däribland
vidsträckta havsstrandängar och andra naturbetesmarker. Sandemars rikkärr hör
till länets främsta. I området finns representativa naturbetesmarker med lång
kontinuitet i hävden. De utgörs av betad havsstrandäng, öppen hagmark och
blandlövhage. Dessa är bitvis art- och individrika växtsamhällen.
Området ingår i myrskyddsplanen och stora delar av strandområdena har enligt
den nationella våtmarksinventeringen högt till mycket högt värde. Generellt inom
delområdets strandområden finns det flera nyckelbiotoper och objekt med
naturvärden som utpekats av Skogsstyrelsen. Det finns också flera områden med
skyddsvärda träd. Flertalet fynd av rödlistade arter har gjorts inom de aktuella
strandområdena. Delar av strandområdena söder om Sandemars slott omfattas av
ett fågelskyddsområde. Sandemar är en välkänd fågellokal.
Ön Gunnarsholmen utanför Sandemar ingår i ett område med dokumenterat höga
naturvärden och här finns en barrskog med naturvärden enligt Skogsstyrelsen. Den
näraliggande Rågholmen omfattas av ett område av riksintresse för
kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Dalarö – Jutholmen – Dalarö skans). Ön
utgör en del av en strategiskt belägen farledsmiljö utmed segelleden mot
Stockholm från söder, av betydelse för försvaret och för kontroll av handel och
sjöfart.
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Den nordliga delen av den aktuella strandsträckan Kattvik - kommungränsen
mot Tyresö ligger inom Tyrestakilens gröna värdekärna. Nära Ritvik finns ett
ädellövskogsområde av länsintresse enligt kommunens naturkatalog. Stranden
söder om Vinåkersviken ligger inom ett område som i översiktsplanen pekas ut
som en värdefull kulturmiljö. Här finns äldre gårdar i ett vackert kulturlandskap,
forntida gravfält och en väg som troligen har anor från järnåldern.
Länsstyrelsen har uppmärksammat några större strandnära grundområden i
anslutning till Sandemar då de har höga naturvärden. En betydande del av
grundområdena omfattas av det ovan nämnda området av riksintresse för
naturvården enligt 3 kap. 6 § MB (Stegsholm - Sandemar). Inom grundområdena
domineras bottnarna av finsediment och glaciallera med undantag för området
utanför Sandemar där bottnarna främst består av finsand. Fritidsfisket är
omfattande i området. De aktuella grundområdena är särskilt känsliga för
oljeutsläpp på grund av sina biologiska skyddsvärden.
I grundområdet utanför Sandemar finns potentiellt större områden för
bottenvegetation och reproduktion för fisk. Här beräknas siktdjupet till ca 5 meter
och syreförhållandena är goda. De aktuella grundområdena är till viss del
utpekade som goda uppväxtmiljöer för gös och abborre. Hela grundområdet kan
fungera som lekområde för sik. Havsstränderna, strandängarna och de grunda
havsområdena är betydelsefulla för fågellivet. Stora delar av de aktuella
grundområdena ligger inom Sandemars naturreservat samt ett Natura 2000område. En mindre del i väster omfattas av ett fågelskyddsområde och ingår i
Naturvårdsverkets myrskyddsplan. Delar av det aktuella grundområdet beskrivs
också i kommunens naturkatalog som ett värdefullt kustfågelområde av högsta
naturvärde.
Svärdsnäsviken är en mycket grund trösklad vik med ett maxdjup på 4 meter.
Området är av stor betydelse för fiskreproduktion, speciellt gädda. Andra arter
som förekommer är till exempel brax, id och aborre. I Svärdsnäsviken finns
känsliga och skyddsvärda kransalger. Det aktuella grundområdet är relativt
oexploaterat. Stora delar av grundområdet är utpekade som uppväxtområde för
gös och gädda. En mindre del pekas även ut som uppväxtområde för abborre.
Hela grundområdet kan fungera som lekområde för abborre och gös. Hela
området ligger inom Sandemars naturreservat samt ett Natura 2000-område. Det
aktuella grundområdet finns beskrivet i kommunens naturkatalog som ett område
med högsta naturvärde. Hela det aktuella grundområdet är även utpekat i
Naturvårdsverkets myrskyddsplan.
I östra Väsbyfjärden, ligger siktdjupet kring 1 meter. Vattenutbytet i
Väsbyfjärden är sannolikt begränsat. Den östra delen av Väsbyfjärden är till stora
delar utpekad som uppväxtområde för gös och abborre. Samma gäller även delvis
för gädda. Det aktuella grundområdet är i sin helhet utpekat som lekområde för
strömming samt till mindre del som lekområde för abborre. En mindre del av det
aktuella grundområdet ligger inom Sandemars naturreservat och ett Natura 2000-
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område. En mindre del av det aktuella grundområdet berörs av Naturvårdsverkets
myrskyddsplan.
Motiv till utvidgat strandskydd inom kust öst, värdebeskrivning D (jämför de sju
punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 1, 2,
3, 4, 5, 7.
Kust centralt, värdebeskrivning E
Med hänsyn till kust- och skärgårdsområdets samlade natur- och kulturvärden
omfattas hela delområdet av riksintresse enligt 4 kap. 1-2 och 4 §§ MB.
Bestämmelserna syftar till att värna det värdefulla kust- och skärgårdslandskapet
med sina unika natur- och kulturvärden. Det har särskilt stora värden för friluftsliv
och turism.
Den aktuella strandsträckan väster om Årsta havsbad berörs av ett område med
dokumenterat höga naturvärden. Vid den meandrande Vitsåns mynning har ån
skurit ut en djup ravin som har mycket höga naturvärden. Miljön är tämligen
fuktig och området har naturskogskaraktär och är mycket otillgängligt. I
sluttningen och utmed bäcken finns det rikligt med döda träd och nedfallna
stammar i olika förmultningsstadier. Ett stort antal rödlistade och sällsynta arter
har påträffats här. Strandområdet närmast ån har högsta naturvärde enligt
kommunens naturkatalog.
De aktuella strandområdena öster om Årsta havsbad till Gålö-området ligger till
stor del inom den i regionplanen utpekade Tyrestakilen. De gröna kilarna utgör en
sammanhängande struktur av områden med höga rekreations-, natur- och
kulturmiljövärden. De strandområden som ligger nära Gålö omfattas även av
kilens gröna värdekärna. I det aktuella strandområdet vid Stymningevik finns ett
antal mindre områden med naturvärden enligt kommunens naturkatalog. De
aktuella strandområdena vid Blista fjärd och Lännåkersviken har stort värde för
friluftslivet. Delar av strandområdena kring Lännåkersviken har högt värde enligt
den nationella våtmarksinventeringen. Norr och nordost om viken finns mindre
områden med skyddsvärda träd samt nyckelbiotoper med ekområden utpekade av
Skogsstyrelsen. Den aktuella strandsträckan omfattas i delar av ett område av
riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Österhaningebygden).
Riksintresset utgörs av en centralbygd i Österhaninge som bland annat har
förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet. Landskapet är präglat av
storgodsdriften.
Huvuddelen av de aktuella strandområdena inom Gålö-området, inklusive
omkringliggande öar, omfattas av ett område av riksintresse för friluftslivet enligt
3 kap. 6 § MB (Stockholms skärgård, yttre delen). Även de aktuella grundområdena i Väsbyfjärden och Lännåkersviken/Blistafjärden omfattas av
riksintresset. Ytterskärgården intar som helhet en särställning i länets natur. Det
största värdet för friluftslivet ligger i den goda tillgången på naturhamnar och de
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mycket höga naturvärdena. Ytterskärgårdens mosaik av öar, kobbar och skär ger
praktiskt taget outtömliga möjligheter för båtlivet, men även för fiske, kanoting
och naturstudier. Stora delar av värdet för friluftslivet ligger i att kunna finna
”orörd” natur utan särskilda friluftsanläggningar.
Gålö-området omfattas till en betydande del av Gålö naturreservat. Gålö
domineras av godset Stegsholm med underlydande torp och gårdar. Området har
dokumenterat höga naturvärden. Stegsholm omfattas av riksintresse för
naturvården enligt 3 kap. 6 § MB (Stegsholm – Sandemar) och av ett Natura
2000-område. Stegsholm på norra Gålö utgörs av ett vackert odlingslandskap med
små åkrar, ekhagar, lundar och betade havsstrandängar. Växt- och djurlivet är
mycket rikt med fynd av ett flertal rödlistade arter, främst fjärilar men även lavar
och svampar. Många av trädmiljöerna i området är skyddsvärda. Havsstrandängarna är värdefulla för fågellivet. Inom de aktuella strandområdena finns
spridda nyckelbiotoper av främst barrnaturskog, lövskogslundar och objekt med
naturvärden utpekade av Skogsstyrelsen. På Gålö finns även strandområden med
öppna ängsmarker som har höga värden enligt jordbruksverkets ängs- och
betesmarksinventering. Enligt kommunens översiktsplan och kustplan finns det
värdefulla kulturmiljöer på Gålö. Gålö består till stora delar av välbehållen äldre
bebyggelse i ett varierat odlingslandskap. Reservatet har länge utnyttjats som
rekreationsområde med havsbad, camping, stuguthyrning, småbåtshamn och
möjligheter till fiske och många olika upplevelsevärden. Vid Skälåker finns flera
badplatser. Badplats och småbåtshamn finns även ute på Oxnö. På Gålö finns
goda möjligheter till cykelturer och promenader.
I reservatet ingår öarna Stora Vassholmen, Långgarn och Stora Rotholmen.
Långgarn och Stora Rotholmen är obebyggda, höga och bevuxna med främst
hällmarksskog. De är även viktiga för fågellivet. Stora Rotholmen har
dokumenterat höga naturvärden.
Länsstyrelsen har uppmärksammat några större strandnära grundområden i
anslutning till Gålö och Sandemar då de har höga naturvärden. Inom
grundområdet i Lännåkersviken domineras bottnarna av grunt och skyddat
finsediment. Lännåkersviken är en inre trösklad vik i Blista fjärd med hög
biologisk produktion. De grunda mjukbottenområdena i viken är mycket utbredda
och maxdjupet ligger på ca 5 meter. Områdena strax utanför viken utgör en
buffertzon och här råder fiskeförbud under lekperioden. Denna typ av vik på
fastlandet med liten påverkan, utan exploatering och med höga naturvärden är
mycket sällsynt i länet. Strandängarna intill ökar värdet av de grunda vikarna.
Blistafjärden har ett avsmalnande grunt sund ut mot Horsfjärden och därmed ett
begränsat vattenutbyte med övriga havet. De aktuella bottnarna i Blistafjärden
utgörs av grunda och skyddade mosaikbottnar och glaciallera. Lännåkersviken
och Blistafjärden är mycket viktiga rekryteringsområden för gös, gädda och
abborre, och det råder fiskeförbud året om. De stora, grunda vattenområdena
värms snabbt upp under vår- och sommartid, och fungerar dessutom som
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näringsfällor. De utgör därigenom biologiskt högproduktiva områden. Områdena
är även utpekade som särskilt känsliga för oljeutsläpp.
Inom grundområdet vid Väsbyfjärden domineras bottnarna av finsediment och
glaciallera. Fritidsfisket är omfattande i området och siktdjupet är ca 1 meter.
Vattenutbytet i fjärden är sannolikt begränsat. Hela det aktuella grundområdet i
västra Väsbyfjärden omfattas av det ovan nämnda området av riksintresse för
naturvården enligt 3 kap. 6 § MB (Stegsholm - Sandemar). Den västra delen av
Väsbyfjärden är till betydande del utpekad som uppväxtområde för gös och gädda.
Inom det aktuella grundområdet finns även mindre uppväxtområden för abborre
utpekade. Området är i sin helhet utpekat som lekområde för strömming samt till
stor del utpekat som lekområde för abborre. En mindre del i den västra delen av
grundområdet ligger inom Gålö naturreservat.
Motiv till utvidgat strandskydd inom kust centralt, värdebeskrivning E (jämför de
sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten):
1, 2, 3, 4, 5, 7.
Kust väst, värdebeskrivning F
Med hänsyn till kust- och skärgårdsområdets samlade natur- och kulturvärden
omfattas hela delområdet av riksintresse enligt 4 kap. 1-2 och 4 §§ MB.
Bestämmelserna syftar till att värna det värdefulla kust- och skärgårdslandskapet med
sina unika natur- och kulturvärden. Det har särskilt stora värden för friluftsliv och
turism.
Stora delar av det aktuella strandområdet längs kusten vid Häringe, i delområdets
västra del mot gränsen Nynäshamns kommun, omfattas av ett område av
riksintresse för naturvården enligt 3 kap. 6 § MB (Muskån – Hammersta –
Häringe). Området ligger inom Häringe – Hammersta naturreservat och omfattas
av ett Natura 2000-område. Häringehalvön präglas av det brutna odlingslandskapet kring Häringe slott och söder därom av ädellövskog. På östra Häringehalvön dominerar barrskog. Åkermarker ligger insprängda i landskapet. Häringe
bildar tillsammans med Hammersta i Nynäshamns kommun ett naturligt större
ädellövskogsområde av sällsynt karaktär för Södertörnstrakten. Ädellövsmiljöerna
är mycket artrika med specifika lundväxter, vilket tyder på en lång kontinuitet i
markanvändningen. Insektslivet inom området är rikt och till stor del knutet till de
gamla, grova ekarna. Odlingslandskapets historia utgör också grunden till den rika
och varierade fågelfaunan i området. Även bergryggarna och barrskogsområdena
har mycket höga värden. Kustområdet utanför Häringe är värdefullt bland annat
för rastande och övervintrande sjöfågel. Flertalet fynd av rödlistade arter har
gjorts inom området. De aktuella strandområdena vid Häringe ingår i ett område
som utpekats som regionalt intressant för kulturmiljövården (Häringe – Västnora Östnora). Gården bildar en väl sammanhållen och komplex herrgårdsanläggning
med bland annat förhistoriska gravfält. Det omväxlande landskapet på halvöarna,
med stigar och småvägar, är mycket lämpat för strövtåg och cykelturer. Genom
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områdets östligaste del sträcker sig en av kommunens cykel- och vandringsleder.
Möjlighet till bad och fiske finns. På Häringe finns även restaurang, campingplats
och turistinformation. Enligt kommunen lockar Häringehalvön såväl sommarsom vintertid många besökare och är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet.
Strandområdena kring Åmunsfjärd har dokumenterat höga naturvärden. Värdena
i strandområdet är främst kopplade till Östnorabäckens utlopp som bildar en
meandrande bäckravin genom landskapet. Kring Åmunsfjärd samt Östnora
camping finns flera utpekade objekt med naturvärden samt nyckelbiotoper enligt
Skogsstyrelsen. Det rör bland annat torra och friska barrskogar med förekomst av
signalarter samt lövsumpskogar med värdefulla ekologiska strukturer. I området
kring Västnora- Östnora finns enligt kommunens översiktsplan värdefull kulturmiljö med gårdar och byar med förhistoriska anor vid en gammal landsväg. Väster
om Söderby finns två välbesökta badplatser. Inom den aktuella strandsträckan
längs Horsfjärden finns några mindre naturvärdesobjekt enligt kommunens
naturkatalog. De består i hagmarker med vidkroniga gamla ekar samt områden
med hävdgynnad flora. Längst i öster i inom den aktuella strandsträckan mot
Berga ligger Sjöstugan som har dokumenterat höga naturvärden. Här finns en bred
bäckravin till stora delar täckt av lövskog. Floran är rik.
Ön Hästholmen ligger inom Häringe – Hammersta naturreservat. Här finns en
nyckelbiotop och flera naturvärdesobjekt. Hästholmen tillsammans med
Jungfruhuvud och Frinsholmen ligger inom ovan nämnda område av riksintresse för naturvården enligt 3 kap. 6 § MB (Muskån – Hammersta – Häringe).
På dessa öar finns dokumenterat höga naturvärden och det finns, liksom på
Långgarn, ett antal utpekade nyckelbiotoper och naturvärden enligt Skogsstyrelsen samt kommunens naturkatalog.
Motiv till utvidgat strandskydd inom kust väst, värdebeskrivning F (jämför de sju
punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 1, 2,
3, 5, 7.
Västra Muskö, värdebeskrivning G1
Med hänsyn till kust- och skärgårdsområdets samlade natur- och kulturvärden
omfattas hela delområdet av riksintresse enligt 4 kap. 1-2 och 4 §§ MB.
Bestämmelserna syftar till att värna det värdefulla kust- och skärgårdslandskapet
med sina unika natur- och kulturvärden. Det har särskilt stora värden för friluftsliv
och turism.
Väster och öster om Valinge träsk finns inom de aktuella strandområdena höga
naturvärden enligt kommunens naturkatalog. Det gäller trädbärande hävdade
marker samt ört- och gräsrik lundartad blandskog. Ett vattenskyddsområde berör
delar av området.
På östra Muskö, vid Björkholmen, har Skogsstyrelsen pekat ut en nyckelbiotop
(lövskog med naturvärden) samt en barrnaturskog med stort inslag av senvuxna
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träd. Det gamla torpet på Grytholmen är ett friluftsmuseum och flertalet
motionsspår finns i området. Öster om Arbottna finns ett strandområde som
omfattas av riksintresse för naturvården enligt 3 kap. 6 § MB (Arbottna). Det är
också ett Natura 2000-område (Ytteräng). Området består av en stor varierad
hagmark. Här finns en värdefull mosaik av mer eller mindre öppen och kuperad
hagmark. Området är artrikt med många och ovanliga fjärilar, kärlväxter och
ängssvampar. Markerna har lång beteskontinuitet, sannolikt med en äldre historia
som slåtteräng. Mindre skogspartier, alkärr, fuktstråk och gammal åkermark ingår
i hagen. De särskilda värdena berättigar till miljöersättning. Fynd av rödlistade arter
har gjorts in området. Vid ön Köpingen söder om Torsnäs finns en naturhamn.
På Muskö finns övernattningsmöjligheter i form av stug- och rumsuthyrning.
Enligt kommunens kustplan finns förslag på att utveckla ön för friluftsliv och
turism. Muskö har höga naturvärden och förutsättningar för att bli mer välbesökt
av turister.
Motiv till utvidgat strandskydd inom sydvästra Muskö, värdebeskrivning G1
(jämför de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i
beslutstexten): 2, 3, 5.
Östra Muskö, värdebeskrivning G2
Med hänsyn till kust- och skärgårdsområdets samlade natur- och kulturvärden
omfattas hela delområdet av riksintresse enligt 4 kap. 1-2 och 4 §§ MB.
Bestämmelserna syftar till att värna det värdefulla kust- och skärgårdslandskapet
med sina unika natur- och kulturvärden. Det har särskilt stora värden för friluftsliv
och turism.
Ön Vitsgarn, i delområdets norra del, domineras av barrskogsklädda berg i sin
nordvästra hälft, medan den sydöstra delen är uppodlad i dalgångarna mellan
bergshöjderna. De aktuella strandområdena på ön har dokumenterat höga
naturvärden, främst genom de hävdade naturbetesmarkerna på öns södra del.
Markerna har botaniska värden och är av betydelse för fågellivet. Värdena är
bitvis sådana att de berättigar till miljöersättning. Enligt kommunens kustplan
finns värdefulla kulturhistoriska miljöer på östra Vitsgarn. Här finns bland annat
en äldre gård belägen i ett odlingslandskap typiskt för skärgården.
Björnholmen ligger söder om Vitsgarn. Björnholmen präglas främst av
skogsklädda bergshöjder. Gamla inägomarker och lövskog bidrar till att ge
landskapet variation. Bebyggelsen är främst koncentrerad runt de öppna
markerna, medan ön i övrigt gör ett tämligen orört intryck. Delar av de aktuella
strandområdena berörs av områden med dokumenterat höga naturvärden. De
främsta värdena beror på de hävdade naturbetesmarkerna på öns sydöstra del, men
det finns också värdefulla skogsavsnitt med naturskogskaraktär i väster.
Inom den aktuella strandzonen på Muskö vid Näsängen/Ekesgarn finns
dokumenterat höga naturvärden. Det rör naturbetesmark och havstrandängar med
stora botaniska och zoologiska värden. Här finns många av kulturlandskapets
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alltmer sällsynta växter, liksom en mycket rik fjärilsfauna. Vassarna vid Ekesgarn
har högt värde som våtmark enligt den nationella våtmarksinventeringen.
Ön Älvsnabben, stora delar av Bjurshagslandet, Kapellön samt Gubbholmen
omfattas av ett område av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB
(Älvsnabben). Området innefattar en militär miljö med svenska flottans
uppsamlingsplats och bas från 1500-talet fram till 1679, då Karlskrona övertog
funktionen som örlogsstation. På Bjurhagslandet och Kapellön finns flertalet
nyckelbiotoper samt naturvärdesområden utpekade av Skogsstyrelsen inom de
aktuella strandområdena. Klipporna på öarna reser sig 50-60 meter över det
omgivande havet. Hällmarkerna är tallbevuxna men på Kapellöns västra strand
finns ädellövslundar med rik vegetation. Kapellön har mycket höga naturvärden,
främst genom den rika floran, som gynnas av kalkbergsgrunden, och det
särpräglade lokalklimatet. Området är högintressant för mossfloran.
Bjurhagslandet hyser höga naturvärden genom att hällmarkerna och den glesa
tallskogen är relativt orörda. Djur- och växtlivet är intressant. Bjurhagslandet och
Kapellön utreds för naturreservat. Nära Gubbholmen finns en naturhamn.
Enligt kommunens kustplan finns förslag på att utveckla ön för friluftsliv och
turism. Muskö har höga naturvärden och förutsättningar för att bli mer välbesökt
av turister.
Motiv till utvidgat strandskydd inom nordöstra Muskö, värdebeskrivning G2
(jämför de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i
beslutstexten): 2, 3, 5, 7.
Nåttarö-området, värdebeskrivning H1
Med hänsyn till kust- och skärgårdsområdets samlade natur- och kulturvärden
omfattas hela delområdet av riksintresse enligt 4 kap. 1-2 och 4 §§ MB.
Bestämmelserna syftar till att värna det värdefulla kust- och skärgårdslandskapet
med sina unika natur- och kulturvärden. Det har särskilt stora värden för friluftsliv
och turism. De aktuella strandområdena inom delområdet omfattas också av dels
ett område av riksintresse för friluftslivet (Stockholms skärgård, yttre delen), och
dels av ett område av riksintresse för naturvården (Stockholms skärgård; yttre
delen - Villinge – Fjärdlång – Utö – Nåttarö) enligt 3 kap. 6 § MB.
Ytterskärgården intar som helhet en särställning i länets natur. Det största värdet
för friluftslivet ligger i den goda tillgången på naturhamnar och de mycket höga
naturvärdena. Ytterskärgårdens mosaik av öar, kobbar och skär ger praktiskt taget
outtömliga möjligheter för båtlivet, men även för fiske, kanoting och naturstudier.
Stora delar av värdet för friluftslivet ligger i att kunna finna ”orörd” natur utan
särskilda friluftsanläggningar. Genom områdets orördhet och vidsträckta areal
utgör det ett viktigt referensområde för forskning. Utskärgården bär spår av
gammal kulturpåverkan. Området har utomordentligt stora värden och är intensivt
utnyttjat av det båtburna friluftslivet.
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Ön Mällsten sydväst om Nåttarö är till huvuddelen kal men i mitten reser sig ett
berg med gles hällmarktallskog 25 meter över havet. På ön finns ett rikt
kustfågelbestånd.
Nåttarö omfattas till stor del av Nåttarö naturreservat. Reservatets södra delar
omfattas även delvis av ett Natura 2000- område. Nåttarö består till stor del av
sand och sura bergarter vilket gör att växtligheten är relativt fattig. Här finns dock
botaniska värden, till stor del knutna till de speciella sandmiljöerna. Nästan hela
Nåttarö är täckt av skog. Ön är relativt flack och det är främst öns uddar som
utgör höjderna i terrängen. Tall trivs både på sandfälten och hällmarkerna och
därför är tallen det mest karakteristiska trädslaget. Det största lövträdsinslaget
utgörs av björk som kring den gamla jordbruksmarken fortfarande bär spår av
hamling. I de flacka delarna finns, enligt den nationella våtmarksinventeringen,
värdefulla våtmarker med självföryngrade och hydrologiskt opåverkade skogar.
Det finns också öppna kärr och mossar omgivna av sumpskog. Här finns ett flertal
nyckelbiotoper och objekt med naturvärden som utpekats av Skogsstyrelsen. På
Nåttarö finns ett system av mindre sand- och grusvägar samt stigar. Ön är
lättillgänglig och på de nordliga delarna finns populära sandstränder. Runt Nåttarö
finns flera flader som är värdefulla för fågellivet och för fiskars reproduktion.
Området är populärt för fritidsfiskare. Det finns restaurang, livsmedelsbutik,
stuguthyrning, campingplats och cykeluthyrning. Utanför norra Nåttarö finns en
välbesökt naturhamn.
Även Björkskär, Gjutskär och Ängsholmen omfattas av Nåttarö naturreservat.
Björkskär och Gjutskär omfattas dessutom av djurskyddsområde. På Björkskär
finns även en nyckelbiotop som pekats ut av Skogsstyrelsen. Ön har stora
ornitologiska värden och hällmarker med rikligt med död ved. På Ängsholmen
finns lövskogslundar och hagmarksskog som pekats ut som
nyckelbiotop/naturvärdesobjekt enligt Skogsstyrelsen.
Motiv till utvidgat strandskydd inom Nåttarö-området, värdebeskrivning H1
(jämför de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i
beslutstexten): 1, 2, 3, 7.
Utö-området, värdebeskrivning H2
Med hänsyn till kust- och skärgårdsområdets samlade natur- och kulturvärden
omfattas hela delområdet av riksintresse enligt 4 kap. 1-2 och 4 §§ MB.
Bestämmelserna syftar till att värna det värdefulla kust- och skärgårdslandskapet
med sina unika natur- och kulturvärden. Det har särskilt stora värden för friluftsliv
och turism. Delområdet omfattas även i sin helhet av ett område av riksintresse för
friluftslivet enligt 3 kap. 6 § MB (Stockholms skärgård, yttre delen).
Ytterskärgården intar som helhet en särställning i länets natur. Det största värdet
för friluftslivet ligger i den goda tillgången på naturhamnar och de mycket höga
naturvärdena. Ytterskärgårdens mosaik av öar, kobbar och skär ger praktiskt taget
outtömliga möjligheter för båtlivet, men även för fiske, kanoting och naturstudier.
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Stora delar av värdet för friluftslivet ligger i att kunna finna ”orörd” natur utan
särskilda friluftsanläggningar.
Stora Björn sydväst om Ålö omfattas av ett område av riksintresse för
naturvården enligt 3 kap. 6 § MB (Stockholms skärgård; yttre delen - Villinge –
Fjärdlång – Utö – Nåttarö). Genom områdets orördhet och vidsträckta areal utgör
det ett viktigt referensområde för forskning. Utskärgården bär spår av gammal
kulturpåverkan. Området har utomordentligt stora värden och är intensivt utnyttjat
av det båtburna friluftslivet. Stora Björn har dokumenterat höga naturvärden. Ön
ger i huvudsak orört intryck. Den är hög och bergig och täcks nästan helt av en
vacker hällmarkstallskog. Skogsstyrelsen har på Stora Björn pekat ut en
barrnaturskog som nyckelbiotop. Inom den finns ett stort inslag av senvuxna träd
samt rikligt med död ved.
De aktuella strandområdena på Ålö, Rånö, Sandskär och Ängsholmen ligger
inom Ålö-Rånö naturreservat. Större delen av strandområdena på Ålö omfattas av
samma område av riksintresse för naturvården (Stockholms skärgård; yttre delen Villinge – Fjärdlång – Utö – Nåttarö) som ön Stora Björn. På Ålö finns ett Natura
2000-område som består av flera delområden. Dessa ligger till stor del inom de
aktuella strandzonerna. Även Ängsholmen omfattas av ett Natura 2000-område.
Naturen på öarna inom reservatet består av såväl skogs- och odlingslandskap.
Stränderna är omväxlande med både branta klippor och flacka sandstränder mot
havet i öster. Öarnas skogsmark består till stor del hällmarkstallskogar. På Ålö
och Rånö går urberget i dagen och runt en tredjedel av landarealen präglas av
detta. Inslaget av kalk i berggrunden på Ålö ger förutsättningar för en artrik flora i
både skog och odlingslandskap. En relativt stor andel av Ålös skogar har också
höga naturvärden. Fynd av rödlistade arter har gjorts på Ålö. På såväl Ålö som
Rånö finns inslag av odlingslandskap och jordbruket har historiskt haft stor
betydelse för försörjningen. På Rånö finns värdefulla kulturmiljöer enligt
kommunens kustplan. Både Ålö och Rånö har stor betydelse för friluftslivet. Ålö
har broförbindelse med Utö. På Rånö finns en stugby och camping. Det finns tre
naturhamnar längs Rånös västra strand samt en naturhamn vid sydvästra Ålö och
vid Ängsholmen. Ängsholmen har en lång historik som slåtter- och betesmark. De
södra delarna utgörs idag av en ek- och björkhage. Den norra delen av ön är
bevuxen med barrskog.
Delar av den aktuella strandsträckan på sydvästra Utö ligger inom ovan nämnda
område av riksintresse för naturvården (Stockholms skärgård; yttre delen Villinge – Fjärdlång – Utö – Nåttarö). Fynd av rödlistade arter har gjorts inom
strandområdet som har dokumenterat höga naturvärden. Värdena beror främst på
den rika och kalkpåverkade vegetationen samt förekomsten av ädellövträd.
Inom strandområdet kring Södra fladen på östra Utö har kommunen enligt sin
naturkatalog pekat ut våtmarker med mycket högt naturvärde.
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Det aktuella strandområdet vid Kyrkviken omfattas av ett område av riksintresse
för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Utö). Motivet till riksintresset är att
Utö utgjort en populär sommarnöjesmiljö och samlingspunkt för sekelskiftets
litterära och konstnärliga kretsar som utvecklades efter gruvdriftens nedläggning
på slutet av 1800-talet. Det finns badplats och naturhamn vid Kyrkviken. Strax
utanför Kyrkviken ligger Stora Ängsholmen som även den omfattas av sagda
riksintresseområde för kulturmiljövården. Inom de aktuella strandområdena på ön
finns nyckelbiotoper som pekats ut av Skogsstyrelsen. De utgörs av betade,
ekdominerade lundar. Lundfloran innehåller en del ovanligare växter och ekarna
har en rik lavflora. Delar av strandområdet har mycket högt naturvärde enligt
kommunens naturkatalog.
Turismen på Utö är välutvecklad och ön har också profilerats som turistmål under
de senaste decennierna. Cykelturismen är mycket utbredd.
Motiv till utvidgat strandskydd inom Utö-området, värdebeskrivning H2 (jämför
de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i
beslutstexten): 1, 2, 3, 7.
Huvudskärs-området, värdebeskrivning H3
Med hänsyn till kust- och skärgårdsområdets samlade natur- och kulturvärden
omfattas hela delområdet av riksintresse enligt 4 kap. 1-2 och 4 §§ MB.
Bestämmelserna syftar till att värna det värdefulla kust- och skärgårdslandskapet
med sina unika natur- och kulturvärden. Det har särskilt stora värden för friluftsliv
och turism. Delområdets aktuella strandområden omfattas även av dels ett område
av riksintresse för friluftslivet (Stockholms skärgård, yttre delen) och dels ett
område av riksintresse för naturvården (Stockholms skärgård; yttre delen Villinge – Fjärdlång – Utö – Nåttarö) enligt 3 kap. 6 § MB. Ytterskärgården intar
som helhet en särställning i länets natur. Det största värdet för friluftslivet ligger i
den goda tillgången på naturhamnar och de mycket höga naturvärdena.
Ytterskärgårdens mosaik av öar, kobbar och skär ger praktiskt taget outtömliga
möjligheter för båtlivet, men även för fiske, kanoting och naturstudier. Stora delar
av värdet för friluftslivet ligger i att kunna finna ”orörd” natur utan särskilda
friluftsanläggningar. Genom områdets orördhet och vidsträckta areal utgör det ett
viktigt referensområde för forskning. Utskärgården bär spår av gammal
kulturpåverkan. Området har utomordentligt stora värden och är intensivt utnyttjat
av det båtburna friluftslivet.
Huvudskär inom Huvudskärsarkipelagen är Stockholms skärgårds sydöstligaste
utpost. Ett beslut om naturreservat har fattats för Ålandsskärs där ön Huvudskär
ingår, men beslutet har ännu inte vunnit laga kraft. Syftet med reservatet är att
bevara och vårda ett kulturpräglat ytterskärgårdsområde med höga naturvärden
och av stor betydelse för friluftslivet. Ön omfattas även av ett område av
riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Huvudskär). Från
medeltiden fram till 1719 var Huvudskär den mest betydande säsongsfiskeplatsen
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i Stockholms skärgård. Under 1800-talets andra hälft blev platsen en viktig lots-,
tull- och fyrplats och öarna befolkades av sommargäster. På Huvudskär finns
sjöbodar och fiskarstugor på de kala klipporna. Vegetationen på ön är mycket
sparsam, men i skyddade lägen finns örtrika rishedar. Strandområdena har enligt
kommunens naturkatalog mycket höga naturvärden och är av stor vikt för
fågellivet. Flera fynd av rödlistade arter har gjorts. På ön finns vandrarhem. Längs
norra Huvudskär finns en naturhamn.
Motiv till utvidgat strandskydd inom Huvudskärsområdet, värdebeskrivning H3
(jämför de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i
beslutstexten): 2, 3, 7.
Fjärdlångs-området, värdebeskrivning I
Med hänsyn till kust- och skärgårdsområdets samlade natur- och kulturvärden
omfattas hela delområdet av riksintresse enligt 4 kap. 1-2 och 4 §§ MB.
Bestämmelserna syftar till att värna det värdefulla kust- och skärgårdslandskapet
med sina unika natur- och kulturvärden. Det har särskilt stora värden för friluftsliv
och turism. Delområdet omfattas även av dels ett område av riksintresse för
friluftslivet (Stockholms skärgård, yttre delen) och dels ett område av riksintresse
för naturvården (Stockholms skärgård; Villinge – Fjärdlång – Utö – Nåttarö)
enligt 3 kap. 6 § MB. Ytterskärgården intar som helhet en särställning i länets
natur. Det största värdet för friluftslivet ligger i den goda tillgången på
naturhamnar och de mycket höga naturvärdena. Ytterskärgårdens mosaik av öar,
kobbar och skär ger praktiskt taget outtömliga möjligheter för båtlivet, men även
för fiske, kanoting och naturstudier. Stora delar av värdet för friluftslivet ligger i
att kunna finna ”orörd” natur utan särskilda friluftsanläggningar. Genom områdets
orördhet och vidsträckta areal utgör det ett viktigt referensområde för forskning.
Utskärgården bär spår av gammal kulturpåverkan. Området har utomordentligt
stora värden och är intensivt utnyttjat av det båtburna friluftslivet.
På Nedergårdsös norra del växer en gammal frisk torr barrskog som enligt
kommunens naturvårdsplan har mycket högt naturvärde och centralt finns
ädellövskog med mycket högt naturvärde. Skogsstyrelsen har i söder pekat ut en
barrsumpskog med naturvärden. Öster om Nedergårdsö finns en lämplig
naturhamn.
Ön Brännträsk ligger inom Fjärdlångs naturreservat. Det utgör även ett Natura
2000-område. Reservatet är ett typiskt exempel på skärgårdsnatur. Här finns
skogar som varit orörda länge. På Fjärdlång har delar av det gamla odlingslandskapet restaurerats och sköts genom betesdrift. Kobbar, skär och mellanliggande vatten är värdefulla för sjöfågel. Ögruppen är ett omtyckt utflyktsmål
och har några av skärgårdens bästa natthamnar samt gästhamn. Vidare finns även
vandrarhem, stuguthyrning och campingplats. På en stor del av Valön finns en
barrskog med naturvärden, utpekad av Skogsstyrelsen.
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Liksom Brännträsk ingår Ängsön, Fjärdlång och Långholmen/Bockholmen i
Fjärdlångs naturreservat och utgör Natura 2000. Ängsön är därutöver ett
fågelskyddsområde.
Motiv till utvidgat strandskydd inom Fjärdlångs-området, värdebeskrivning I
(jämför de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i
beslutstexten): 1, 2, 3, 7.
Södra Ornö, värdebeskrivning J1
Med hänsyn till kust- och skärgårdsområdets samlade natur- och kulturvärden
omfattas hela delområdet av riksintresse enligt 4 kap. 1-2 och 4 §§ MB.
Bestämmelserna syftar till att värna det värdefulla kust- och skärgårdslandskapet
med sina unika natur- och kulturvärden. Det har särskilt stora värden för friluftsliv
och turism.
Ornös stora skogar och omväxlande natur ger goda förutsättningar för friluftsliv
och rekreation. På Ornö finns goda fiske- och badmöjligheter. För att underlätta
för det rörliga friluftslivet på Ornö finns planer på att anlägga en led eller ett
system av leder på ön enligt den fördjupade översiktsplanen för Ornö.
I nordväst inom det aktuella strandområdet kring sjön Lervassaträsk har
Skogsstyrelsen pekat ut en alsumpskog med naturvärden. Norr om den
näraliggande Hålsjön finns dokumenterat höga naturvärden inom strandområdet.
Hålsjön är en opåverkad och näringsfattig sjö som omges av ett igenväxande
ängs- och hagmarkslandskap som kring sjön övergår i barrblandskog och
myrmark som är värdefull. Landskapet avbryts av hällar med kalkhaltig
berggrund. Vid norra Hålsjön är floran rik.
De aktuella strandområdena kring Båskeholmsfjärd och vid Varnö har
dokumenterat höga naturvärden. Här präglas naturen av sammanhängande, delvis
tallbevuxna hällmarksstråk som skiljs åt av barrskog, odlingsmark, sjöar och
flader. Det aktuella strandområdet kring Vintingen har en rik flora med bland
annat för södra skärgården ovanliga orkidéarter. Inom strandzonen kring Varnö
finns partier med ädellövskog. Vid Varnö, på den udde som sticker ut i
Båskeholmsfjärdens nordöstra del, finns klibbalsumpskog och barrblandskog med
spridda gammelekar. Lavfloran på de gamla ädellövträden är mycket rik med ett
flertal rödlistade arter. Strandområdet är även utpekat som nyckelbiotop av
Skogsstyrelsen. Båskeholmsfjärden erbjuder en lämplig naturhamn.
Strandsträckan öster om Båskeholmsfjärd, vid Varnö och vidare söder om
Sundby omfattas av ett område av riksintresse för naturvården enligt 3 kap. 6 §
MB (Stockholms skärgård; yttre delen - Villinge – Fjärdlång – Utö – Nåttarö).
Genom områdets orördhet och vidsträckta areal utgör det ett viktigt
referensområde för forskning. Utskärgården bär spår av gammal kulturpåverkan.
Området har utomordentligt stora värden och är intensivt utnyttjat av det båtburna
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friluftslivet. Delar av det aktuella strandområdet söder om Sundby omfattas av
Sundby naturreservat samt delvis av ett Natura 2000-område. Runt viken Maren
finns ett vackert äldre odlingslandskap med naturbetesmarker och
lövskogsområden. Lövskogsområden finns även vid Varnö. I övrigt utgörs
området till största delen av barrdominerad skogsmark, som i delar är
naturskogsartad. Stora avsnitt av de aktuella strandområdena kring Varnö och
Sundby omfattas av ett område av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap.
6 § MB (Sundby - Varnö). Området utgörs bland annat av ett herrgårdslandskap i
skärgårdsmiljö. Den öppna jordbruksmarken med ängs- och hagmarker omväxlar
med skogsområden och här finns även äldre vägsträckningar.
De aktuella strandområdena kring Vitträsk har enligt kommunens naturkatalog
mycket högt naturvärde. Området utgörs av gammal och orörd hällmarksskog
med mossar. I sänkorna kring sjön finns granskog och alkärr.
Motiv till utvidgat strandskydd inom södra Ornö, värdebeskrivning J1 (jämför de
sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten):
2, 3, 7.
Centrala Ornö, värdebeskrivning J2
Med hänsyn till kust- och skärgårdsområdets samlade natur- och kulturvärden
omfattas hela delområdet av riksintresse enligt 4 kap. 1-2 och 4 §§ MB.
Bestämmelserna syftar till att värna det värdefulla kust- och skärgårdslandskapet
med sina unika natur- och kulturvärden. Det har särskilt stora värden för friluftsliv
och turism.
Ornös stora skogar och omväxlande natur ger goda förutsättningar för friluftsliv
och rekreation. På Ornö finns goda fiske- och badmöjligheter. För att underlätta
för det rörliga friluftslivet på Ornö finns planer på att anlägga en led eller ett
system av leder på ön enligt den fördjupade översiktsplanen för Ornö.
Inom det aktuella strandområdet på Ornös västra sida, vid Hässelmara, finns ett
område med utpekade naturvärden enligt kommunens naturkatalog. Här växer
gamla och friska torra barrskogar av kommunalt intresse. Inom samma strandområde finns stensättningar som är de enda kända bronsåldersmiljöerna från
denna tid i Stockholms skärgård.
På Ornös östra sida, söder om Söderviken, är naturvärdena dokumenterat höga.
Området ingår i ett större sammanhängande barrskogsområde, där hällmarker och
bergsbranter omväxlar med våtmarker. Värdena beror främst på skogens höga
ålder och kontinuitet, dess orördhet och storlek samt förekomst av en mängd
sällsynta och rödlistade arter. Inom strandområdet norr om Fiversättra har av
Skogsstyrelsen pekat ut en större nyckelbiotop med lövrik barrnaturskog. Området
har stora ornitologiska värden och en värdefull kryptogamflora. Vid Åvassa är
finns en betad hagmark med en ovanligt rik, kalkpåverkad växtlighet med stor
artrikedom. Värdena är höga enligt Jordbruksverkets ängs- och betesmarks-
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inventering. Längre söderut vid Klubbsborg finns enligt kommunens naturkatalog
ett större område med naturvärden av kommunalt intresse. Det rör en gammal
värdefull hällmarktallskog med inslag av gran i sänkorna.
Prästön öster om Ornö omfattas av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 §
MB (Stockholms skärgård, yttre delen). Ytterskärgården intar som helhet en
särställning i länets natur. Det största värdet för friluftslivet ligger i den goda
tillgången på naturhamnar och de mycket höga naturvärdena. Ytterskärgårdens
mosaik av öar, kobbar och skär ger praktiskt taget outtömliga möjligheter för
båtlivet, men även för fiske, kanoting och naturstudier. Stora delar av värdet för
friluftslivet ligger i att kunna finna ”orörd” natur utan särskilda friluftsanläggningar. Inom det aktuella strandområdet finns ett objekt med naturvärde
samt en barrskog som pekats ut som nyckelbiotop av Skogstyrelsen.
Motiv till utvidgat strandskydd inom centrala Ornö, värdebeskrivning J2 (jämför
de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i
beslutstexten): 2, 3.
Norra Ornö-området, värdebeskrivning J3
Med hänsyn till kust- och skärgårdsområdets samlade natur- och kulturvärden
omfattas hela delområdet av riksintresse enligt 4 kap. 1-2 och 4 §§ MB.
Bestämmelserna syftar till att värna det värdefulla kust- och skärgårdslandskapet
med sina unika natur- och kulturvärden. Det har särskilt stora värden för friluftsliv
och turism.
Ornös stora skogar och omväxlande natur ger goda förutsättningar för friluftsliv
och rekreation. På Ornö finns goda fiske- och badmöjligheter. För att underlätta
för det rörliga friluftslivet på Ornö finns planer på att anlägga en led eller ett
system av leder på ön enligt den fördjupade översiktsplanen för Ornö.
Hemträsket och Nybysjön är rena, näringsfattiga klarvattensjöar som är ovanligt
stora för att ligga i skärgården. Storleken i förening med sjöarnas läge, i de yttre
delarna av skärgården, gör dem limnologiskt intressanta och Nybysjön har högsta
klass som limnologiskt objekt. Till övervägande del har de aktuella strandområdena kring Nybysjön och Hemträsket dokumenterat höga naturvärden. I det
värdefulla stora sammanhängande barrskogsområdet omväxlar hällmarker och
bergsbranter med våtmarker. De centrala delarna av skogsområdet saknar helt
bebyggelse och vägar. Genom sin storlek och otillgänglighet har området på norra
Ornö vildmarksprägel. I utkanterna av området förekommer ädellövsskogspartier,
speciellt i anslutning till kulturmark norr och väster om de båda insjöarna
Hemträsket och Nybysjön. På sina ställen består berggrunden här av urkalksten,
som ger en mycket rik flora. Ett flertal rödlistade arter har påträffats. Norr om
Hemträsket, vid Svinåker, har Skogsstyrelsen pekat ut ett par nyckelbiotoper och
här finns även hagmarker med höga värden enligt Jordbruksverkets ängs- och
betesmarksinventering.
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Vid Orninge, längs Ornös nordvästra kust, finns dokumenterat höga naturvärden då strandområdet är en del av det ovan nämnda värdefulla stora sammanhängande barrskogsområdet. Vis Orninge finns två nyckelbiotoper utpekade av
Skogsstyrelsen. Dessa utgörs av en bergbrant/ädellövnaturskog på bergrund av
urkalksten. Det finns rikligt med död ved och mosstäcket ymnigt. De botaniska
värdena är stora. Vidare finns en kalkbarrskog med senvuxna träd och värdefull
kryptogamflora. Inom det aktuella strandområdet väster om Ornöboda finns en
lövskogslund/hagmarksskog med naturvärden enligt Skogsstyrelsen, och delar av
strandsträckan tillhör, tillsammans med aktuell sträcka söder om Ornöboda, det
större värdefulla sammanhängande barrskogsområdet. Just norr om Ornöboda
finns nyckelbiotoper (en lövrik barrnaturskog samt en lövskogslund) som berör
strandområdet.
Öarna Genböte, Mickelsland och Stora Gryt har dokumenterat höga naturvärden för fågellivet. På de större öarna dominerar höglänta hällmarker som bitvis
är tallbevuxna. I de lägre partierna växer gran- eller blandskog. Ingen av öarna är
bebyggd.
De aktuella öar som ligger nordöst om Ornö, det vill säga Kymmendö, Stora
Lökholmen, Kymmendö – Bunsön, Stora Grimskär, Kvarnön och Långholmen
omfattas i sin helhet av ett område av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 §
MB (Stockholms skärgård, yttre delen). Ytterskärgården intar som helhet en
särställning i länets natur. Det största värdet för friluftslivet ligger i den goda
tillgången på naturhamnar och de mycket höga naturvärdena. Ytterskärgårdens
mosaik av öar, kobbar och skär ger praktiskt taget outtömliga möjligheter för
båtlivet, men även för fiske, kanoting och naturstudier. Stora delar av värdet för
friluftslivet ligger i att kunna finna ”orörd” natur utan särskilda
friluftsanläggningar.
De centrala delarna av Kymmendö omfattas även av riksintresse för naturvården
enligt 3 kap. 6 § MB (Kymmendö). På Kymmendö dominerar ek- och tallskog.
Mellan hällmarkstallskogar och öppna hällmarker som omgärdas av ek finns
öppna jordbruksmarker och strandängar. Floran är bitvis rik. Kymmendö utgör ett
representativt odlingslandskap med naturbetesmarker som till största delen består
av havsstrandängar och ekhagar med lång kontinuitet och förekomst av art- och
individrika växtsamhällen. På de centrala delarna av ön kring den lilla Hemviken
finns områden med höga värden enligt Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering. Området kring Hemviken har även höga värden enligt den nationella
våtmarksinventeringen. Väster om Hemviken har Skogsstyrelsen pekat ut en
lövskogslund som nyckelbiotop. Hela Kymmendö omfattas av ett område av
riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Kymmendö). Värdet
ligger bland annat i det omväxlande kulturlandskapet med öppen odlingsmark,
ängs- och hagmark samt bergiga och skogbevuxna landskapspartier. I anslutning
till ön finns två naturhamnar, en i väst samt i söder.
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En betydande del av de aktuella strandområdena på Stora Lökholmen, nordöst
om Kymmendö, är främst bevuxen av barrskog som har naturvärden enligt
Skogsstyrelsen.
Längre åt söder ligger Kvarnön som har dokumenterat höga naturvärden. Ön
består nästan helt av hällmarkstallskog och klippor, men här finns även några
mindre svackor med löv-eller blandskog. På Kvarnön finns delvis välutvecklad,
äldre tallskog och en rik mossflora. Fågellivet är värdefullt.
Motiv till utvidgat strandskydd inom norra Ornö, värdebeskrivning J3 (jämför de
sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten):
2, 3, 7.
Norra Skärgårdsområdet, värdebeskrivning K
Med hänsyn till kust- och skärgårdsområdets samlade natur- och kulturvärden
omfattas hela delområdet av riksintresse enligt 4 kap. 1-2 och 4 §§ MB.
Bestämmelserna syftar till att värna det värdefulla kust- och skärgårdslandskapet
med sina unika natur- och kulturvärden. Det har särskilt stora värden för friluftsliv
och turism.
Öarna Killingen och Lövskär omfattas även av ett område av riksintresse för
friluftslivet enligt 3 kap. 6 § MB (Stockholms skärgård, yttre delen). Ytterskärgården intar som helhet en särställning i länets natur. Det största värdet för
friluftslivet ligger i den goda tillgången på naturhamnar och de mycket höga
naturvärdena. Ytterskärgårdens mosaik av öar, kobbar och skär ger praktiskt taget
outtömliga möjligheter för båtlivet, men även för fiske, kanoting och naturstudier.
Stora delar av värdet för friluftslivet ligger i att kunna finna ”orörd” natur utan
särskilda friluftsanläggningar.
Åt sydöst ligger ön Stendörren. Centralt inom aktuellt strandområde på Stendörren har Skogsstyrelsen pekat ut en nyckelbiotop i form av ädellövträd med
värdefull kryptogamflora och kulturhistoriska värden. Norrut finns Ramön.
Ramön omfattas av ovanstående område av riksintresse för friluftslivet
(Stockholms skärgård, yttre delen). Ön är hög och klippig och bevuxen främst av
hällmarkstallskog. Här finns ett värdefullt fågelliv och naturvärdena är
dokumenterat höga. På ön finns nyckelbiotoper; barrskog/lövrik barrnaturskog
med rikligt med döda träd, död ved högstubbar och lågor, samt en sekundär
lövnaturskog/bergbrant.
Även öarna Lilla Vindåsen, Lilla Husarn samt Stora Husarn omfattas av
tidigare nämnda område av riksintresse för friluftslivet (Stockholms skärgård,
yttre delen). Lilla Husarn är del av flera öar som ingår i Lilla Husarns
naturreservat. Öarna är helt obebyggda och vegetationen utgörs mest av
hällmarkstallskog med inslag av mera produktiv skog, bland annat på Lilla
Husarn. I skyddade lägen finns mindre lövskogspartier och på Lilla Husarn växer
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idegran. Öarna i reservatet har ett rikt fågelliv. Lilla Husarn har ett synnerligen
bra läge för båtlivet och där finns bra naturhamnar.
Motiv till utvidgat strandskydd inom norra skärgården värdebeskrivning K
(jämför de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i
beslutstexten): 2, 3.
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Sändlista
Haninge kommun, 136 81 Haninge
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 Haninge, Edward Hassila, Söderbyvägen 3 A, 137 57
Tungelsta
Friluftsfrämjandet, Region Mälardalen, Box 9023, 126 09 Hägersten
Naturskyddsföreningen Stockholms länsförbund, Norrbackagatan 80,
113 41 Stockholm
Skärgårdsstiftelsen: registrator@skargardsstiftelsen.se och
kansliet@skargardsstiftelsen.se
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

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Hantverkargatan 29

010-223 10 00

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

Fax

010-223 11 10
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Enligt sändlista

Meddelande om beslut om utvidgat strandskydd
Länsstyrelsen i Stockholms län har den 18 november 2014 fattat beslut om
utvidgat strandskydd för Haninge 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/Sv/om-lansstyrelsen/Pages/default.aspx,
på sidan för 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
Stockholms Handelskammare: diariet@chamber.se och anna.wersall@chamber.se
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
Stockholm läns fiskareförbund: anders@bjorko.nu
Östra Svealands fiskevattenägareförbund: momentum@swipnet.se
Företagarna Skärgården, Lotta Ljungberg, Nybyggsvägen 21, 130 25 Ingmarsö
och Britt Fogelström: britt@vahine.se
Skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation (SIKO), Ulf Westerberg,
Möja Ström 411, 130 43 Möja, och Britt Fogelström: britt@vahine.se
Kjell Eriksson och Joakim Eriksson: Kjelleriksson49@telia.com
Lars Fröstad: lars1271@gmail.com
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Box 22067
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stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Fax

010-223 11 10
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Karin och Sven Holm: svengerard.holm@telia.com
Sandemar Gods, Sandemar Godsförvaltning AB och Häringe
Skog AB genom Stefan Sandén: stefan.sanden@soasanden.se
Catharina Stenbock Lewenhaupt, Sundby Gård, 130 55 Ornö

