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Utvidgat strandskydd i
Järfälla kommun
Tillhör Länsstyrelsens beslut för
Järfälla kommun 2014-09-16
Diarienummer 511-39832-2012.
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Generellt strandskydd om 100 meter utvidgat till
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Beteckning

2014-09-16

511-39832-2012

Järfälla kommun, värdebeskrivningar samt källförteckning
Mälarstranden, värdebeskrivning A
Delområdet ingår till övervägande del i Mälarens öar och strandområden som i sin
helhet omfattas av riksintresse enligt 4 kap. 1 och 2 §§ miljöbalken (MB) med
hänsyn till de samlade natur- och kulturvärdena. Bestämmelserna syftar till att
värna det värdefulla Mälarlandskapet med sina unika natur- och kulturvärden. Det
har särskilt stora värden för friluftsliv och turism.
Upplandsleden genomkorsar flera av strandområdena.
På sträckan Ängsjö – Stäket finns flera partier med skyddsvärda träd. Enligt en
kommunal strandbiotopkartering för strandsträckan Ängsjö – Stäket finns de
strandsträckor som har högst skyddsvärde för biologisk mångfald och människors
möjlighet till rekreation dels i höjd med Ängsjö friluftsgård och dels vid Uddnäs gård.
Den norra delen av strandavsnittet ingår i en värdekärna i den i regionplanen
utpekade Järvakilen. De gröna kilarna utgör en sammanhängande struktur av
områden med höga rekreations-, natur- och kulturmiljövärden. Vid Ängsjö finns
en friluftsgård med bland annat motions-och elljusspår, badplats och servering.
Enligt kommunens naturinventering är naturvärdena höga i området. Här finns
bland annat mycket lövskog, däribland ädellövsbestånd, och partier som är
geologiskt intressanta. Enligt kommunens kulturmiljöprogram är Ängsjö ett öppet
kulturlandskap med fornlämningar och värdefull bebyggelse. Just de norra delarna
av strandområdet ingår som en del i Sollentuna häradsallmänning. Denna är
utpekad som ett förslag till naturreservat enligt regionplanen (RUFS 2010).
Nära Lund växer skyddsvärda träd och de har av Skogsstyrelsen angivits utgöra
ett objekt med naturvärde. Söder om Lund pekar kommunen ut höga naturvärden
enligt naturinventeringen. Enligt kulturmiljöprogrammet är Lund kommunens
äldsta fritidshusområde. Det är en välbevarad och tidstypisk sommarhusmiljö från
tidigt 1900-tal. Området kring Uddnäs består av jordbruksmark, gårdar och äldre
industri. Områdets karaktär med det öppna kulturlandskapet är värdefullt enligt
kommunens översiktsplan. Vid Uddnäs finns en utsiktsplats. Söder om Uddnäs
finns ett område som är utpekat som bostadsnära skog enligt kommunen. Det är
blandskog med partier av hällmarktallskog och en del död ved.
Söder om Stäket omfattas det aktuella strandområdet av ett område av
riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Görväln). Skälet är dels
att det är en farledsmiljö och kommunikationsmiljö, och dels ett herrgårdslandskap. Strandområdet omfattas också av Östra Mälarens vattenskyddsområde.
Strax söder om Stäket och Enköpingsvägen finns en udde, Stäksfläcken, med flera
kulturhistoriska lämningar såsom boplatser och visten.
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Med undantag av Skäftingeholmen ligger kommunens strandområden söder om
Stäket inom Görvälns naturreservat. Syftet med reservatet är bland annat att
bevara ett stort tätortsnära naturområde och kulturlandskap av mycket högt värde
för allmänhetens friluftsliv. Området har en varierad natur med barrskogar,
hällmarker, lövskogar och betes- och åkermarker. Skogen i området har relativt
hög medelålder. Inslaget av lövskog är stort, och det förekommer botaniskt
intressanta ädellövspartier. Området är attraktivt som friluftsområde, och det är
lättillgängligt för det rörliga friluftslivet. Det finns gott om cykel- och gångvägar,
liksom anläggningar såsom skidbacke, konferensanläggning och badplats. Inom
reservatets södra delar finns flera naturminnen och ett Natura 2000-område. Det är
i synnerhet här flera fynd av rödlistade arter gjorts.
De ovan nämnda strandområdena ligger också inom en värdekärna i Görvälnkilen,
och det finns värdefulla spridningssamband för ädellövskog inom området.
Landskapet ger goda förutsättningar för höga upplevelsevärden.
Ett antal badplatser och båthamnar finns längs strandsträckan. Fornborgen
Gåseborg är en av flera utsiktsplatser, och i dess närhet finns en källa. Därutöver
finns nyckelbiotoper och objekt med naturvärden som utpekats av Skogsstyrelsen,
samt flera områden med skyddsvärda träd. Strandområdena ligger inom Östra
Mälarens vattenskyddsområde.
På Skäftingeholmen, där Görvälns vattenverk ligger, och söder om holmen längs
stranden, finns dokumenterat höga naturvärden i form av exempelvis lundflora
och molluskfauna, men även värden för geologi. På Skäftingeholmen växer en del
gammal barrskog och fynd av rödlistade arter har gjorts. Vattenområdet mellan
Skäftingeholmen och fastlandet är grunt och stränderna kantas av breda vassbälten. Här ligger också två båthamnar. Området väster om Skäftingeholmen
används av Görvälns vattenverk och utgör primär skyddszon inom
vattenskyddsområdet.
Hummelmora hage är utpekat för sina höga naturvärden i kommunens naturinventering. Hummelmora ligger i en vacker sluttning ner mot stranden, och
ängen omfattar både friskare och fuktigare partier samt även några torrbackar. Ett
flertal stora gamla ekar finns i området och ängen omgärdas av ädellövskog och
blandskog.
Motiv till utvidgat strandskydd inom Mälarstranden, värdebeskrivning A (jämför
de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i
beslutstexten): 1, 2, 5, 6, 7.
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Sjöar, värdebeskrivning B
Både Översjön och Säbysjön delas med Sollentuna kommun. De aktuella
strandområdena ligger inom en värdekärna i den i regionplanen utpekade
Järvakilen. De gröna kilarna utgör en sammanhängande struktur av områden med
höga rekreations-, natur- och kulturmiljövärden.
Med undantag av ett litet område vid Molnsättra gård vid Översjön ligger
strandzonerna i sin helhet inom naturreservat; dels Molnsättra naturreservat i norr
och dels naturreservatet Västra Järvafältet. Molnsättra naturreservat består av
ängar, betesmarker, löv- och barrskogar, vassområden och en lång strand vid
Översjön. Dess närhet till tätbebyggda bostadsområden gör det mycket välbesökt
som strövområde. Molnsättras största värde ligger i de stora sammanhängande
betesmarkerna i nära anslutning till Översjön och angränsande skogsmarker.
Reservatet gränsar i söder till Västra Järvafältets naturreservat. Västra Järvafältet
har en varierad natur. Även detta område är tätortsnära och mycket välbesökt som
strövområde. Reservatet gränsar i öster till Östra Järvafältets naturreservat i
Sollentuna kommun.
Ett flertal fynd av rödlistade arter har gjorts inom de bägge sjöarnas strandavsnitt.
Därutöver har Skogsstyrelsen utpekat ett antal nyckelbiotoper samt objekt med
naturvärden, och det finns områden med skyddsvärda träd. Kommunen pekar ut
höga naturvärden i delar av strandområdena och höga naturvärden runt bägge
sjöstränderna i sin naturinventering. Landskapet ger goda förutsättningar för höga
upplevelsevärden.
Till övervägande del är Översjön omgiven av barrskog. Det är en populär badsjö.
Den nordvästra delen ingår i ett område som utpekats som regionalt intressant för
kulturmiljövården (Molnsättra). Herrgårdsmiljön är även en lokalt kulturhistoriskt
mycket värdefull miljö.
Säbysjön är en grund och näringsrik slättsjö med ett brett vassbälte. Kring sjön
växer bland- och lövskog, och det finns även spridda bestånd av ädellövskog.
Säbysjön har en särställning bland länets fågellokaler då fågellivet är mycket rikt,
och då den också är lättillgänglig och därmed välbesökt. Delar av de aktuella
strandområdena utpekas i kommunens översiktsplan som ett ekologiskt särskilt
känsligt område. Enligt den nationella våtmarksinventeringen har sjön höga
värden.
Den västra sidan av Säbysjön ingår i ett område som utpekats som regionalt
intressant för kulturmiljövården (Säby herrgård). Miljön utgörs av en väl
sammanhållen herrgårdsanläggning som omges av ett hävdat kulturlandskap.
Flera av byggnaderna är byggnadsminnesförklarade, och det finns ett stort antal
fornminnen inom sjöns strandzon.
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Motiv till utvidgat strandskydd inom sjöar, värdebeskrivning B (jämför de sju
punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 1, 2,
5, 6, 7.
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Sändlista
Järfälla kommun, 177 80 Järfälla
Naturvårdsverket: registrator@naturvardsverket.se
Havs- och vattenmyndigheten: havochvatten@havochvatten.se
Sjöfartsverket, 601 78 Norrköping
Skogsstyrelsen: vallentuna@skogsstyrelsen.se
Fortifikationsverket, 631 89 Eskilstuna
Lantmäteriet, Lantmäterigatan 2C, 801 82 Gävle
Lantmäteriet Stockholm, Box 47700, 117 94 Stockholm
Länsstyrelsen i Uppsala län, 751 86 Uppsala
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
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Länsstyrelsen Stockholm
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www.lansstyrelsen.se/stockholm
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Enligt sändlista

Meddelande om beslut om utvidgat strandskydd
Länsstyrelsen i Stockholms län har den 16 september 2014 fattat beslut om
utvidgat strandskydd för Järfälla kommun. Det fullständiga beslutet med bilagor
finns tillgängligt hos Länsstyrelsen, Hantverkargatan 29, Stockholm.
Beslutet med bilagor finns även på Länsstyrelsens webbplats:
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/, sök på kungörelser – beslut.
I handlingarna finns information om hur man överklagar beslutet.
En sammanfattning av alla yttranden och Länsstyrelsens eventuella kommentarer
till dessa finns samlade i en särskild promemoria som hör till ärendet.
Promemorian samt yttrandena i sin helhet finns i detta ärendes akt.

Sändlista
Boverket: registraturen@boverket.se
Sveriges Jordägareförbund: gs@jordagarna.se och kansli@jordagarna.se
Medborgarrättsrörelsen: bengt.holmgren@gmail.com och info@mrr.se
Svenska Turistföreningen: Jenny.Engstrom@stfturist.se
Stockholms Ornitologiska förening: stof@stof.nu och tomas.viktor@bredband.net
Mälarens fiskareförbund: mats.eriksson@u.lrf.se
Östra Svealands fiskevattenägareförbund: momentum@swipnet.se
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