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Översiktskarta
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strandskyddets utbredning på kartan.
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Lidingö stad, värdebeskrivningar samt källförteckning 

Lidingö stad, värdebeskrivning 

 
Med hänsyn till kust- och skärgårdsområdets samlade natur- och kulturvärden 

omfattas hela Lidingö av riksintresse enligt 4 kap. 1-2 och 4 §§ miljöbalken (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. 

 

Med undantag av ön Stora Höggarn är stora delar av de aktuella strandområdena 

utpekade som värdefulla eller särskilt värdefulla grönområden enligt kommunens 

grönplan. Inom dessa områden finns även utpekade värdefulla promenadstråk. 

Samtliga aktuella strandområden ligger inom värdeområden enligt grönplanen. Dessa 

ska enligt grönplanen bevaras och vårdas för att bibehålla och utveckla sina 

ekologiska och rekreativa värden. 

 

Hela Tyktorp-området ligger inom den i regionplanen utpekade Järvakilen. De 

gröna kilarna utgör en sammanhängande struktur av områden med höga 

rekreations-, natur- och kulturmiljövärden. Stora delar av området berörs av 

nyckelbiotoper utpekade av Skogsstyrelsen. Det rör sig om en barrnaturskog med 

rikligt med grova träd samt en lövskogslund. De högsta värdena är knutna till 

ädellövskog med bland annat gamla ekar. Enligt kommunens grönplan är området 

klassat som högt/högsta naturvärde och ett grönt samband sträcker sig genom det. 

Området utgörs även till stor del av sammanhängande kärnområden för boreal- 

och ädellövskog. I området finns ett utpekat vattendrag av värde för grod- och 

kräldjur. Det aktuella strandområdet vid Tyktorp är enligt kommunens grönplan 

ett ekologiskt särkskilt känsligt område (ESKO). Genom det aktuella 

strandområdet passerar motionsspår och här finns vindskydd och anvisad 

grillplats.  

 

Östra delen av Trolldalen ligger inom Järvakilen. I de centrala delarna av 

Trolldalen finns ett barrskogsområde med naturvärden enligt Skogsstyrelsen. I 

den östra delen av strandområdet växer en barrnaturskog som utgör en 

nyckelbiotop. Enligt kommunens grönplan har delar av strandområdet påtagligt 

naturvärde. Värdefulla promenadstråk och ett grönt samband sträcker sig genom 

området, och det utgörs till stor del av ett sammanhängande kärnområde för 

boreal skog. Delar av det aktuella strandområdet är även utpekat som ett 

sammanhängande kärnområde för sumpskog. Det aktuella strandområdet vid 

Trolldalen är enligt kommunens grönplan ett ekologiskt särkskilt känsligt område 

(ESKO). 
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Det aktuella strandområdet på östra Bosön omgärdar bebyggelsen i koloniområdet 

i den så kallade Dalakolonin. Enligt kommunens översiktsplan utgör området en 

kulturhistoriskt värdefull miljö. Området är utpekat som ett sammanhängande 

kärnområde för boreal skog enligt kommunens grönplan. Det aktuella 

strandområdet på Bosön är också ett ekologiskt särkskilt känsligt område (ESKO) 

enligt grönplanen. I anslutning till området finns en gästhamn/småbåtshamn. 

 

Även den aktuella strandzonen mellan Södergarn – Bjälbo ligger inom den 

regionalt utpekade Järvakilen. I den västra delen av strandområdet finns ett 

område med skyddsvärda träd varav en del är utpekad som nyckelbiotop 

(lövträdsrikt skogsbryn/ädellövträd) av Skogsstyrelsen. Enligt kommunens 

grönplan sträcker sig ett grönt samband genom det aktuella strandområdet. Här 

finns även ett ekologiskt samband för boreal skog. Den västra delen av 

strandområdet är ett ekologiskt särkskilt känsligt område (ESKO) enligt 

grönplanen. Inom strandområdet finns ridvägar, motionsspår, vindskydd och 

grillplats. Längs strandsträckan finns två av kommunens anlagda badplatser. 

 

Stora Höggarn omfattas av ett område av riksintresse för kulturmiljövården 

enligt 3 kap. 6 § MB (Norra Boo - Vaxholm - Oxdjupet – Lindalssundet). 

Riksintresset omfattar en farledsmiljö utmed inloppet till Stockholm via Vaxholm. 

Farledsmiljön speglar bland annat skärgårdens betydelse för huvudstadens sjöfart, 

livsmedelsförsörjning och rekreationsliv samt Stockholms utbyggnad mot öster. 

Trots att Stora Höggarn fortfarande är påverkad av den tidigare 

oljelagringsverksamhet som bedrivits här, har ön kvar förhållandevis orörd skog 

och annan vegetation av skärgårdskaraktär.  

 

Motiv till utvidgat strandskydd för Lidingö stad (jämför de sju punkterna under 

rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 2, 3, 5, 6, 7. 

 

Källförteckning 

 

Cykel- och fritidskarta. Lidingö stad i samarbete med Stockholms 

stadsbyggnadskontor. 2011. 

 

Grönplan för Lidingö 2014. Lidingö stad 

 

Lidingö sociotopkarta. Kartläggning av grönområdenas vistelsevärden. 

Spacescape och Lidingö stad. 2013. 

 

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010. Stockholms läns 

landstings regionplanekontor. R 2010:5. 

 

Översiktsplan 2012. Lidingö 2030.  
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Kartbaserat digitalt nationellt och regionalt underlag från: 

Lantmäteriet, Länsstyrelsen i Stockholms län, Riksantikvarieämbetet, 

Skogsstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Stockholms läns landstings Tillväxt, miljö 

och regionplanering, Sveriges lantbruksuniversitet. 
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Sändlista  

 

Lidingö stad, 181 82 Lidingö  

Naturvårdsverket: registrator@naturvardsverket.se 

Havs- och vattenmyndigheten: havochvatten@havochvatten.se 

Skogsstyrelsen: vallentuna@skogsstyrelsen.se  

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  

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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mailto:vallentuna@skogsstyrelsen.se


 

MEDDELANDE                       Bilaga 5  

  

1 (1) 
  

Datum 

2014-11-18 
  

Beteckning 

511-39834-2012 
  

  

  

  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 18 november 2014 fattat beslut om 

utvidgat strandskydd för Lidingö stad. 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  

Miljöpartiet de gröna och Socialdemokraterna i Lidingö:  

thomas.bengtsson@mp.se  

Naturskyddsföreningen Lidingö: Isak.Isaksson@naturskyddsforeningen.se  

 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/om-lansstyrelsen/Pages/default.aspx
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mailto:Isak.Isaksson@naturskyddsforeningen.se
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