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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 
 

 

Huddinge kommun, värdebeskrivningar samt 
källförteckning 

Nordväst, värdebeskrivning A 

 

De aktuella strandområdena ligger inom de i regionplanen utpekade 

Bornsjö- och Hanvedenkilarna. De gröna kilarna utgör en sammanhängande 

struktur av områden med höga rekreations-, natur- och kulturmiljövärden. 

 

Strandzonen vid Albysjön är en del av Bornsjökilens värdekärna. Delar av 

området består av en hög förkastningsbrant, på vilken det finns en utsiktsplats. 

Klippan används för klättring. Här finns också ädellövskogar samt bäckraviner 

med intressant flora. Strandområdet ligger intill ett friluftsområde med bad, 

motionsspår och skidbacke, och det bedöms ha höga sociala värden. Enligt 

kommunens översiktsplan har området höga naturvärden och arbete med att bilda 

naturreservat pågår. Strandområdet vid Albysjön ligger inom ett utpekat grönt 

svagt samband i den gröna kilen mot sjön Gömmaren. 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.  

 

Även det aktuella strandavsnittet vid sjön Gömmaren ligger inom Bornsjökilens 

värdekärna. Den större delen av området är skogsbeklätt och omfattas av 

Gömmarens naturreservat. Området har stort värde för olika former av friluftsliv 

och rekreation, och det finns många anlagda spår och stigar. Vid sjön, som är en 

klarvattensjö, finns en badplats liksom en utsiktsplats. Reservatet utgör även ett 

undervisningsområde och utflyktsmål för skolor och barnomsorg. Området vid 

Gömmaren ligger inom ett utpekat grönt svagt samband i den gröna kilen. Fynd 

av rödlistade arter har gjorts inom området. Gömmarens omgivning utgör ett 

kommunalt kulturhistoriskt värdefullt område. 

 

Sjön Trehörningen är näringsrik. Med undantag av Storholmen ingår den 

aktuella strandzonen kring sjön i princip helt i Orlångens naturreservat. 

Landskapet är typiskt för Södertörnsnaturen. Här finns såväl öppna odlingsmarker 

som skogar. En större del av dess strandområde omfattas av ett större område av 

riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (MB)( Ågesta – Lida). 

Området som helhet är relativt oexploaterat och delvis av vildmarkskaraktär. Det 

tätortsnära läget och de goda möjligheterna att nå området med allmänna 

kommunikationer gör att det är mycket välbesökt. Här finns goda möjligheter till 

bland annat strövande, bär- och svampplockning, fritidsfiske och bad. Enligt 

översiktsplanen ligger strandområdet, med undantag av Storholmen, inom ett 

svagt avsnitt i grönstrukturen. Storholmen är starkt kuperad och skogsbevuxen, 
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och den utgör ett kommunalt kulturhistoriskt värdefullt område. Holmen är 

bebyggd med huvudsakligen små sportstugor från 1900-talets första del.  

 

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

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

5, 6. 

Centralt, värdebeskrivning B 

 

Med undantag av strandzonen längs Drevviken ligger delområdets strandområden 

till övervägande del inom ett område av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 

§ MB (Ågesta – Lida). Området 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. Ungefär 

motsvarande delar som ingår i riksintresseområdet ingår även i den i regionplanen 

utpekade Hanvedenkilen. De gröna kilarna utgör en sammanhängande struktur av 

områden med höga rekreations-, natur- och kulturmiljövärden. Stora delar av 

strandområdena utgör värdekärnor. Här finns många nyckelbiotoper och objekt 

med naturvärden som pekats ut av Skogsstyrelsen, liksom områden med 

skyddsvärda träd och våtmarker med höga naturvärden enligt den nationella 

våtmarksinventeringen. 

 

De aktuella strandområdena kring sjön Orlången ligger till större delen inom 

Orlångens naturreservat. Dock ligger delar av strandområdena i väster inom 

Flemingsbergsskogens naturreservat, och i söder inom Björksättrahalvöns 

naturreservat. Orlångens naturreservat består av ett sprickdalslandskap som är 

typiskt för Södertörn. Det karaktäriseras av öppna, odlade eller betade marker 

med inslag av branta berg, barr- och lövskog. Kring bland annat Orlången 

utbreder sig en för regionen typisk men ändå särpräglad natur med stor andel 

lundartad skog, sällsynta växter och ett rikt fågelliv. I reservatet finns också 

välbevarade äldre gårdsmiljöer samt ett flertal gravfält, fornborgar och andra 

förhistoriska lämningar. Området är betydelsefullt för friluftslivet, och vid Sundby 

finns en friluftsgård samt en badplats. Flemingsbergsskogens naturreservat består 

främst av ett stort sammanhängande skogsområde. Stora delar av skogen är 

gammal naturskog med höga naturvärden. När det gäller Björksättrahalvöns 

naturreservat utgörs det av ett skogsområde av skiftande karaktär. Området är till 

största delen orört av skogsbruk och det har stort värde för bland annat den 

biologiska mångfalden. Flera fynd av rödlistade arter har gjorts inom Orlångens 

strandområden. 

 

Stensättra respektive Sundby gård, väster om sjön, utgör varsitt område som 

utpekats som regionalt intressant för kulturmiljövården. Miljön vid Stensättra 

rymmer flera kulturhistoriskt intressanta företeelser – från vikingatiden fram till 
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nutid. Sundby gårds huvudbyggnad brann ner på 1940-talet, men kvar finns en 

välbevarad och karaktäristisk gårdsmiljö från det en gång agrara Huddinge och 

Södertörn. Även strandområdet vid Balingsta, norr om Orlången, ingår i ett 

område som utpekats som regionalt intressant för kulturmiljövården. 

Herrgårdsanläggningen vid Balingsta bildar tillsammans med underlydande torp 

och ett gammalt hävdat kulturlandskap en ännu levande och mycket värdefull 

kulturhistorisk enhet. 

 

Den grunda och näringsrika Mörtsjön och dess strandområden ligger i sin 

helhet inom ovan nämnda Orlångens naturreservat. Även stränderna kring 

Ågestasjön omfattas till större delen av Orlångens naturreservat. Ågestasjön är en 

välkänd fågelsjö, och den utgör ett djurskyddsområde. Flera fynd av rödlistade 

arter har gjorts inom de aktuella strandområdena runt såväl Mörtsjön som 

Ågestasjön.  

 

Strandzonen vid Kvarnsjön ligger i princip helt inom Lännaskogens 

naturreservat, och den omfattas delvis av ett Natura 2000-område med 

naturskogskaraktär. Kvarnsjön är en näringsfattig skogssjö som främst omges av 

hällmarker och myrar. Reservatet nyttjas av det rörliga friluftslivet, och där finns 

flera stigar och leder. Växt- och djurlivet är skyddsvärt.  

 

Inom det aktuella strandområdet längs Magelungen finns en friluftsgård med 

bland annat motionsspår. Vid stranden finns badplatser. Delar av strandområdet är 

ekologiskt särskilt känsliga enligt kommunens översiktsplan.   

 

Österut, inom strandavsnittet vid Drevviken, ligger stränderna till betydande del 

inom Trångsundsskogens naturreservat. Det tätortsnära rekreationsområdet är 

välbesökt som ströv- och promenadområde och det finns gott om stigar genom 

hela området. Skogen består av barrskog och ädellövskog och har höga 

naturvärden. Norra och södra delen av området består av relativt kuperad 

skogsmark. Särskilt bergbranterna ut mot Drevviken i områdets sydöstra del har 

naturskogskvaliteter med förekomst av flera djur- och växter som endast trivs i 

orörda skogar. I dessa delar finns även flera av friluftslivet omtyckta utblickar ut 

över Drevviken. Inom den del av strandzonen som inte omfattas av naturreservatet 

finns ett område med skyddsvärda träd.   

 

Trångsunds herrgård ingår i ett område som utpekats som regionalt intressant för 

kulturmiljövården. Bebyggelsen är från 1700-talets andra hälft, och 

gårdsanläggningen tillhör en av länets mest intressanta ut kulturmiljösynpunkt.  

 

Motiv till utvidgat strandskydd inom centralt, värdebeskrivning B (jämför de sju 

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

5, 6, 7. 
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Syd, värdebeskrivning C 

 

Delområdets strandområden ligger till övervägande del inom ett område av 

riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § MB (Ågesta – Lida). Undantagna 

strandområden ligger vid Kvarnsjön, Lissmasjön och sjön Ådran. 

Riksintresseområdet Ågesta - Lida är som helhet relativt oexploaterat och delvis 

av vildmarkskaraktär. Det tätortsnära läget 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. Sånär 

som på Lissmasjön ligger alla de aktuella strandområdena inom den i 

regionplanen utpekade Hanvedenkilen. De gröna kilarna utgör en 

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

kulturmiljövärden. 

 

Kvarnsjön delas med Botkyrka kommun. Den är ursprungligen en näringsfattig 

skogssjö och den har höga naturvärden. Inom strandzonen i norr har 

Skogsstyrelsen pekat ut en barrblandskog med naturvärden, och där finns även ett 

område med skyddsvärda träd. Åt sydväst finns en nyckelbiotop i form av en 

barrnaturskog/hällmarksskog med stort inslag av senvuxna träd och rikligt med 

död ved. Den har stora ornitologiska värden. Sörmlandsleden passerar igenom 

strandområdet. I kommunens översiktsplan markeras delar av de aktuella 

strandområdena som ekologiskt särskilt känsliga. Strandområdet ingår även i 

strategiska delar av grönstrukturen som bevaras. Hela strandområdet ingår i ett 

större område som i Länsstyrelsens rapport om skydd av tätortsnära natur utgör ett 

utredningsområde.  

 

Strax söder om Kvarnsjön ligger Kärrsjön, som delas med Botkyrka kommun. 

Strandområdet i norr berörs av samma nyckelbiotop 

(barrnaturskog/hällmarksskog) som Kvarnsjön. Just den norra delen av Kärrsjön 

ingår i strategiska delar av grönstrukturen som bevaras, enligt kommunens 

översiktsplan. Delar av strandområdena är ekologiskt särskilt känsliga. Söder om 

sjön finns ännu en barrnaturskog som utgör en nyckelbiotop.  

Inom det aktuella strandområdet finns en utsiktsplats och Sörmlandsleden 

passerar igenom det. Av översiktsplanen framgår att sjöns östra delar ligger inom 

ett område av värde för friluftslivet. 

 

Rudträsket är en grund och näringsfattig skogssjö En liten del av strandzonen 

norr om Rudträsket ingår i Orlångens naturreservat. Sjön och dess södra 

strandområde har dokumenterat höga naturvärden, bland annat finns ett 

myrkomplex med höga naturvärden som större våtmarksområde. Det ingår i den 

nationella våtmarksinventeringen. Söder om sjön rinner en meandrande 

bäck/ravin som är en nyckelbiotop. Bland annat finns här rikligt med lågor och en 

värdefull kryptogamflora. Moss- och svampfloran är värdefull. Fågellivet är rikt. 

Inom strandområdet sydväst om sjön har Skogsstyrelsen utpekat två objekt med 
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naturvärden. Enligt översiktsplanen är delar av stränderna ekologiskt särskilt 

känsliga, och ingår de i strategiska delar av grönstrukturen som bevaras. Nästan 

hela det aktuella strandområdet utgör ett utredningsområde för naturreservat enligt 

Länsstyrelsens rapport om skydd av tätortsnära natur.   

  

Den grunda och närings- och vegetationsrika Lissmasjön har mycket höga värden 

för fågellivet. Sjön omges av betade sötvattenstrandängar. Den ingår i ett 

kommunalt kulturhistoriskt värdefullt område, som en del i en av kommunens få 

bevarade dalgångar med hävdat odlingslandskap. En stor del av det aktuella 

strandområdet är föremål för en pågående naturreservatsbildning.  

 

Väster om sjön Ådran, och i Haninge kommun, ligger Kärrsjön. Dess 

strandområde ligger emellertid även inom Huddinge kommun. Här finns en 

blandsumpskog med naturvärden. Enligt Huddinges natur, underlagsrapporten till 

översiktsplanen, är hela den aktuella strandzonen en viktig del av grönstrukturen.  

 

Strandområdet norr om sjön Ådran ingår i samma ovan nämnda större 

nyckelbiotop (bäck/ravin) som områdena vid Rudträsket. Delar av strandområdet 

ingår i de strategiska delar av grönstrukturen som bevaras enligt översiktsplanen. 

 

I den södra delen av delområdet ligger sjöarna Trehörningen, Långsjön och 

Svartsjön varav de två senares strandområden delas med Haninge kommun. 

Sjöarna ligger i Huddinge kommun, inom Paradisets naturreservat, och en stor del 

av dem och deras strandområden omfattas av ett Natura 2000-område. De ligger 

även inom den regionalt utpekade grönkilen Hanvedens värdekärna.  

Det stora sammanhängande skogsområdet karaktäriseras av typisk södertörnsnatur 

med företrädesvis hällmarkstallskogar och mindre myrmarker. De relativt orörda 

skogsmarkerna har zoologiskt och botaniskt värde med bland annat en rik 

skogsfågelstam. Området är omtyckt för rekreationsändamål, och det finns gott 

om vandringsleder. Sörmlandsleden passerar genom strandområdena. Här finns 

rikligt med fynd från stenåldern.  

 

Inom Paradisets naturreservat ligger också den lilla sjön Ormputten och dess 

strandområden. De ligger helt inom Hanvedenkilens värdekärna och omfattas 

delvis av ett Natura 2000-område.  

 

Sjön Öran delas mellan Huddinge och Haninge 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. Delar av de aktuella strandområdena väster om sjön ligger inom 

ovan nämnda Paradisets naturreservat och Hanvedenkilens värdekärna. Området 

öster om sjön består till stora delar av orörd, mycket kuperad mark. Här finns flera 

skyddsvärda arter, och värdena för flora, fauna och friluftsliv är höga. Av 

kommunens översiktsplan framgår att de aktuella strandområdena är ekologiskt 

särskilt känsliga och att de ingår i strategiska delar av grönstrukturen som bevaras.   
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Motiv till utvidgat strandskydd inom syd, värdebeskrivning C (jämför de sju 

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

5, 7. 

Källförteckning 

 

Aldrig långt till naturen – Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen. 

Rapport 2003:20 Länsstyrelsen i Stockholms län. 

 

Huddinge. Reviderad kulturmiljöinventering. Rapport 2003:20. Stockholms läns 

museum, Huddinge kommun. 2004. 

 

Huddinge kommun översiktsplan 2030. 2014 

 

Huddinges natur. Underlagsrapport till Översiktsplan 2014. Del 1. Huddinge 

kommun. 2012. 

 

Huddinge naturguide. http://www.huddinge.se/sv/natur/ 

 

Naturkatalog för Stockholms län. Remissversion 1996-02-15. 

 

Områden av riksintresse naturvård, friluftsliv - Stockholms län. Länsstyrelsens 

rapport 2001:15. 

 

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010. Stockholms läns 

landstings regionplanekontor. R 2010:5. 

 

Stockholmsregionens kulturhistoriska miljöer – Landsbygdens kulturmiljöer. 

Underlag för regionplanering. Stockholms läns landsting. Regionplane- och 

trafikkontoret 1989.  
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Lantmäteriet, Länsstyrelsen i Stockholms län, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen,  
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Sändlista  

 

Huddinge kommun, 141 85 Huddinge  

Naturvårdsverket: registrator@naturvardsverket.se 

Havs- och vattenmyndigheten: havochvatten@havochvatten.se 

Skogsstyrelsen: vallentuna@skogsstyrelsen.se  

Fortifikationsverket, 631 89 Eskilstuna 

Lantmäteriet, Lantmäterigatan 2C, 801 82 Gävle  

Huddinge kommun, Lantmäteriavdelningen, 141 85 Huddinge 

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  

Friluftsfrämjandet, Region Mälardalen, Box 9023, 126 09 Hägersten  

Naturskyddsföreningen Stockholms länsförbund, Norrbackagatan 80,  

113 41 Stockholm  

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  

 

mailto:registrator@naturvardsverket.se
mailto:havochvatten@havochvatten.se
mailto:vallentuna@skogsstyrelsen.se
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Datum 

2014-09-16 
  

Beteckning 

511-39831-2012 
  

  

  

  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 september 2014 fattat beslut om 

utvidgat strandskydd för Huddinge 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 

Hembygdsföreningen i Huddinge: huddinge.hembygd@telia.com 

Naturskyddsföreningen Huddinge: kerstin.lonngren@telia.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:huddinge.hembygd@telia.com
mailto:kerstin.lonngren@telia.com
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