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VÄRDEBESKRIVNINGAR

Datum
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2014-01-21

511-39835-2012

Nacka kommun, värdebeskrivningar samt källförteckning
Sicklaön, delområde A
Med hänsyn till kust- och skärgårdsområdets samlade natur- och kulturvärden
omfattas hela området 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. Enligt kommunens grönstrukturprogram är en
betydande del av strandområdena utpekade strövområden.
De aktuella strandområdena längs kusten vid Nyckelviken och Duvnäs Utskog
omfattas av ett område av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB
(Norra Boo - Vaxholm - Oxdjupet – Lindalssundet). Det rör sig om en
farledsmiljö utmed inloppet till Stockholm. Skärgårdskaraktären når ända fram till
Stockholms centrala vattenrum. De branta bergssluttningarna är i huvudsak
obebyggda och har en otillgänglig karaktär på farledens södra sida. De aktuella
strandområdena ligger inom den i regionplanen utpekade gröna värdekärnan i
Nacka-Värmdökilen. De gröna kilarna utgör en sammanhängande struktur av
områden med höga rekreations-, natur- och kulturmiljövärden.
Nyckelvikens naturreservat är ett centralt beläget och populärt natur- och
friluftsområde. Enligt kommunens översiktsplan har det mycket höga upplevelseoch rekreationsvärden. Områdets natur karaktäriseras av tallklädda hällmarker och
löv- och granbevuxna sprickdalar. Skogarna är i stort sett opåverkade av egentligt
skogsbruk. Det vackra kulturlandskapet har anor långt tillbaka i historien, och det
är vetenskapligt och kulturhistoriskt intressant. Ädellövskogsområdena är av
naturvetenskapligt intresse, och har högsta naturvärde enligt kommunens
grönstrukturprogram. Floran är rik och med inslag av rödlistade arter. Inom
aktuella strandområden finns många nyckelbiotoper som utpekats av
Skogsstyrelsen, ett flertal skyddade naturminnen samt områden med skyddsvärda
träd. Herrgården är ett statligt byggnadsminne, och fornlämningarna i området är
många. Här finns också bland annat motionsspår, servering och värmestuga.
Landskapet ger inom flera delar av delområdets strandområden goda
förutsättningar för höga upplevelsevärden.
Duvnäs Utskog anges i kommunens översiktsplan som ett utredningsområde för
ett framtida naturreservat, som kan utgöra en utvidgning av Nyckelvikens
naturreservat. Av kommunens grönstrukturprogram framgår att området hyser en
del upplevelsevärden.
Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post/web

Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Hantverkargatan 29

08-785 40 00

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

Fax

08-785 40 01
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Skuruparken, området öster om Saltängen vid Skurusundet, karaktäriseras av en
utpräglad sprickdalstopografi med stora höjdskillnader. Den historiska
markanvändningen med betesdrift har skapat förutsättningar för ekbestånden. De
grova äldre träden, framförallt ek och tall med rödlistade arter knutna till sig, utgör
det huvudsakliga värdet ur biologisk synpunkt. Även upplevelsemässigt är de
enskilda träden och de gamla trädbestånden ett av de viktigaste värdena. Där finns
många nyckelbiotoper, och flera fynd av rödlistade arter har gjorts. Skurusundet
och dess stränder är av central betydelse för friluftslivet i reservatet eftersom
utblickar över vattnet värderas högt. Ett av områdets viktiga värden är dess
funktion som närnatur. För Skuruparken pågår ett arbete med att inrätta
naturreservat. En relativt stor del av området är bebyggt av små enkla stugor. En
gästhamn finns vid Skurusundet.
Motiv till utvidgat strandskydd inom Sicklaön, delområde A (jämför de sju
punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 1, 2,
3, 5, 6, 7.
Ormingelandet, delområde B
Med hänsyn till kust- och skärgårdsområdets samlade natur- och kulturvärden
omfattas hela området 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 utgör också tätortsnära strövområden.
I stort sett hela Skarpnäs-området, i områdets norra del, ligger inom den i
regionplanen utpekade Nacka-Värmdökilen. De gröna kilarna utgör en
sammanhängande struktur av områden med höga rekreations-, natur- och
kulturmiljövärden. För Skarpnäs-området pågår ett arbete med att inrätta
naturreservat. Området är starkt kuperat, och mot Saltsjön är stupen branta. Flera
utsiktspunkter finns. Barrskogen dominerar och mycket av den är äldre. Främst i
de västra delarna finns ädellövskogspartier, inom vilka det växer områden med
skyddsvärda träd. Området genomkorsas av stigar och det är flitigt använt som
promenad- och närströvområde. Vandringsleden Boo-leden passerar igenom
strandområdena. Möjlighet finns till bad och fiske i sjöarna. Enligt kommunens
översiktsplan har området flera höga upplevelse- och rekreationsvärden.
Det aktuella strandområdet längs kusten omfattas av ett område av riksintresse för
kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Norra Boo - Vaxholm - Oxdjupet –
Lindalssundet). Det rör sig om en farledsmiljö utmed inloppet till Stockholm.
Skärgårdskaraktären når ända fram till Stockholms centrala vattenrum. De branta
bergssluttningarna är i huvudsak obebyggda och har en otillgänglig karaktär på
farledens södra sida.
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Strandområdena kring Vittjärn ligger inom ett grönt svagt samband i den
regionala grönstrukturen. Vid sjön, som utpekats som ett ekologiskt särskilt
känsligt område i kommunens översiktsplan, finns en badplats. Även
Krokträsken utgör ett ekologiskt särskilt känsligt område.
Landskapet inom olika delar av delområdets strandområden ger goda
förutsättningar för höga upplevelsevärden.
I den södra delen av delområdet ligger Tollare. Tollare naturreservat ligger inom
delar av de aktuella strandområdena. Tollare träsk, som är en vassbevuxen
fågelsjö mitt i naturreservatet, är utpekad som ett ekologiskt särskilt känsligt
område i kommunens översiktsplan. Inom reservatet finns fina ekbackar, och
områden med skyddsvärda träd. Skogen har höga naturvärden. Ett flertal fynd av
rödlistade arter har gjorts inom de aktuella strandområdena. Från udden längst i
söder, Tollareberget, har man en magnifik utsikt. Enligt kommunens översiktsplan
hyser området höga upplevelse- och rekreationsvärden. En betydande del av
strandområdena är utpekade strövområden enligt kommunens
grönstrukturprogram. Inom alla de aktuella strandavsnitten finns det gott om
nyckelbiotoper, utpekade av Skogsstyrelsen. En del av strandområdet ingår också
i en miljö (Tollare) med höga kulturhistoriska värden, enligt kommunens
kulturmiljöprogram.
Motiv till utvidgat strandskydd inom Ormingelandet, delområde B (jämför de sju
punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 1, 2,
3, 5, 6, 7.
Velamsundsområdet, delområde C
Med hänsyn till kust- och skärgårdsområdets samlade natur- och kulturvärden
omfattas hela området 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. Till övervägande del ligger de aktuella strandområdena inom den i
regionplanen utpekade gröna värdekärnan i Nacka-Värmdökilen. De gröna kilarna
utgör en sammanhängande struktur av områden med höga rekreations-, natur- och
kulturmiljövärden. Enligt kommunens grönstrukturprogram är en betydande del
av strandområdena även utpekade strövområden.
De aktuella strandområdena kring Insjön och det näraliggande kustavsnittet ligger
nästan helt inom Velamsunds naturreservat. Reservatet karaktäriseras av en
kraftigt bruten topografi med kala eller glest tallbevuxna berg och mellanliggande
dalgångar. Utmed vattnet är marken främst uppodlad marken men där finns även
löv- och barrskog. Inom de aktuella strandområdena har fynd gjorts av rödlistade
arter. Velamsundsområdet är ett välfrekventerat frilufts- och rekreationsområde
som bland annat hyser ridverksamhet samt en naturskola. Två badplatser finns i
Insjön.
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Inom reservatet finns ett Natura 2000-område bestående av tre delar, samt ett
fågelskyddsområde på Fårholmen. De nyckelbiotoper och objekt med naturvärden
som Skogsstyrelsen utpekat finns framför allt inom strandområdena i nordost.
Delar av strandområdena vid Velamsund ingår i ett område som utpekats som
regionalt intressant för kulturmiljövården. Herrgårdsanläggningens bebyggelse är
välbevarad, och det omgivande kulturlandskapet har i stora delar mycket av sin
omväxlande, äldre karaktär i behåll. En del av strandområdet vid Fredriksro, strax
utanför naturreservatet, ingår i en miljö (Sommarnöjen vid farleden) med höga
kulturhistoriska värden, enligt kommunens kulturmiljöprogram.
Vid Kil berörs strandområdena delvis av Velamsunds naturreservat. Där ligger
också Ekobergets naturreservat som även är ett Natura 2000-område. Områdets
strand är skogbevuxen med barrblandskog med inslag av lövträd och i söder finns
flera grova tallar med en omkrets på upp till tre meter. Flera nyckelbiotoper och
även objekt med naturvärden, som Skogsstyrelsen utpekat, finns inom de aktuella
strandområdena kring Kil. Söder om Kil har fynd gjorts av rödlistade arter. Av
kommunens översiktsplan framgår att Sågsjön är ett ekologiskt särskilt känsligt
område. Ramsmora berörs av ett område (Sågsjön – Rensättra) som har
dokumenterat höga naturvärden. Sjön och dess omgivning har ett djurliv med
ovanliga inslag. Där finns bland annat ett par rödlistade arter. Området ger goda
förutsättningar för bad och rekreation. Vandringsleden Boo-leden passerar igenom
områdets strandområden. På flera platser inom strandområdena finns områden
med inventerade skyddsvärda träd, och enligt kommunens grönstrukturprogram
hyser områdena också värdefull natur i form av barrskog och ädellövkog, men då
främst vid Insjön.
Landskapet inom flera delar av delområdets strandområden ger goda
förutsättningar för höga upplevelsevärden.
Motiv till utvidgat strandskydd inom Velamsundsområdet, delområde C (jämför
de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i
beslutstexten): 1, 2, 3, 5, 6, 7.
Sjöar sydväst, delområde D1
Med hänsyn till kust- och skärgårdsområdets samlade natur- och kulturvärden
omfattas hela området 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.
Till övervägande del ligger delområdets aktuella strandområden inom olika
naturreservat. De delar som inte gör det ligger inom ett större område som föreslås
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skyddas enligt Länsstyrelsens program för skydd av tätortsnära natur. Inom flera
av strandområdena har ett antal fynd av rödlistade arter gjorts.
Järlasjön - Källtorpssjön – Dammtorpssjön – Söderbysjön – Ulvsjön –
Ältasjön ligger till stor del inom ett område av riksintresse för friluftslivet enligt
3 kap. 6 § MB (Nacka – Erstavik). Området erbjuder utsökt goda förutsättningar
för exempelvis strövande och skidåkning, bär- och svamp-plockning, fiske med
mera. Naturen är mycket omväxlande och har inslag av äldre skog, många sjöar
samt kulturhistoriskt intressanta platser. Området är lättillgängligt och det finns
friluftsanläggningar. Det är ett av länets mest populära och välbesökta
friluftsområden. Det utgör även en värdekärna inom den i regionplanen utpekade
Nacka-Värmdökilen. De gröna kilarna utgör en sammanhängande struktur av
områden med höga rekreations-, natur- och kulturmiljövärden.
Nästan hela de aktuella strandavsnitten omfattas av ett naturreservat vid namn
Nackareservatet. Reservatet hyser den största biologiska mångfalden i hela Nacka
kommun. Naturen är kuperad och karaktäriseras av bergspartier med
hällmarkstallskog genomskurna av smala dalgångar som är uppodlade eller klädda
med löv- eller blandskog.
I Källtorpssjön finns två djurskyddsområden. Vid stranden finns en källa och en
badplats. En del av strandområdet ingår i en miljö (Källtorp – Tenntorp) med höga
kulturhistoriska värden, enligt kommunens kulturmiljöprogram. Hela Söderbysjön
– Dammtorpssjön utgör ett Natura 2000-område. Även vid Söderbysjön finns en
badplats. Den norra delen av Dammtorpssjön har enligt den nationella
våtmarksinventeringen högt värde. Enligt kommunens översiktsplan är Ulvsjön ett
ekologiskt särskilt känsligt område. Kring Ältasjön, som delas med Stockholms
stad, finns ädellövskogar med regionalt höga naturvärden, enligt kommunens
grönstrukturprogram. Sörmlandsleden passerar flera av de aktuella
strandområdena.
En mindre del av strandzonen i norr, vid Nacka gård, ingår inom ett område av
riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Nacka ström). Skälet är
den tidiga industriella miljön baserad på vattenkraften i Nacka ström, vilken
speglar förutsättningarna för den äldsta industriella verksamheten i
Stockholmstrakten. Även riksintresset för kulturmiljövården för Erstavik berör de
aktuella strandområdena.
Sandasjön – Strålsjön omfattas till stor del av samma riksintresseområde för
friluftsliv (Nacka – Erstavik) och samma gröna värdekärna i den regionala
grönstrukturen som sjöarna ovan. Här finns också naturreservaten Älta mosse –
Strålsjön och Strålsjön – Erstavik. Älta mosse – Strålsjön utgörs av en torvmosse
som omges av bergspartier. Älta mosse är den största högmossen i Nacka.
Strålsjön är en sjö av brunvattenkaraktär. Området är av stor betydelse för det
rörliga friluftslivet. Reservatet gränsar i nordost mot naturreservatet StrålsjönErstavik. Detta reservat består till övervägande delen av skogsmark. Här finns
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bland annat hällmarkstallskog av gammalskogskaraktär. I reservatet ingår även
Strålsjön, vid vilken det finns en badplats. Området är viktigt för friluftslivet.
Sörmlandsleden går igenom det. Vid Sandasjön finns en källa, och sjön är enligt
kommunens översiktsplan ekologiskt särskilt känslig.
En del av de aktuella strandområdena omfattas av ett område av riksintresse för
kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Erstavik). Den intressanta
herrgårdsmiljön med tillhörande odlingslandskap, har en lång kontinuitet.
Inom strandsträckan Sågtorp – Östervik, längs Duvnäsviken, har Skogsstyrelsen
pekat ut ett par objekt med naturvärden samt några mindre nyckelbiotoper i form
av grova ädellövträd, inklusive jätteträd, en lövskogslund med värdefull
kryptogamflora samt en naturlig skogsbäck. Det finns två områden med
skyddsvärda träd. Enligt kommunens grönstrukturprogram ingår hela
strandsträckan i ett större strövområde, och kring Östervik utpekas ett
promenadområde. En gästhamn finns vid Sågtorp, och två stationer på
Saltsjöbanan ligger inom strandsträckan.
Det aktuella strandområdet vid Skogsö omfattas nästan i sin helhet av
naturreservatet Skogsö. Reservatet har en kuperad och varierad natur med
skogsklädda höjdryggar och dalstråk med öppen mark och våtmarker. Ändamålet
med reservatet är i första hand att bevara ett tätortsnära och naturskönt område av
stor betydelse för det rörliga friluftslivet. Skogsös norra del ingår i ett område som
utpekats som regionalt intressant för kulturmiljövården (Baggensstäket). Den
fortfarande använda farleden av intresse är från förhistorisk tid. Området visar en
lång kontinuerlig bebyggelseutveckling och rymmer stora samlade
kulturhistoriska värden.
Generellt inom delområdets strandområden finns det gott om nyckelbiotoper och
objekt med naturvärden som utpekats av Skogsstyrelsen. Det finns också flera
områden med skyddsvärda träd, och det är relativt rikligt med fornlämningar.
Landskapet inom flera delar av delområdets strandområden ger goda
förutsättningar för höga upplevelsevärden.
Motiv till utvidgat strandskydd inom Sjöar sydväst, delområde D1 (jämför de sju
punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 1, 2,
3, 5, 6, 7.
Erstaviksområdet, delområde D2
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.
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Med undantag från Gåsö och Gåsö ö ligger delområdets aktuella strandområden
inom den i regionplanen utpekade Nacka-Värmdökilens värdekärna. De gröna
kilarna utgör en sammanhängande struktur av områden med höga rekreations-,
natur- och kulturmiljövärden. I kommunens grönstrukturprogram anges att
motsvarande område är ett strövområde. Området föreslås skyddas enligt
Länsstyrelsens program för skydd av tätortsnära natur. Inom flera av de aktuella
strandområdena har fynd av rödlistade arter gjorts.
Trehörningen – Lundsjön – Dammsjön och norra Erstavik. De östra delarna
av Lundsjön och Dammsjön omfattas av Tattby naturreservat. Området är väl
beläget som natur- och fritidsområde. Naturen är varierande, med en del mindre
områden med ädellövskog och rester av hävdad mark. Större avverkningar har
inte skett i skogarna under de senaste hundra åren. I området finns anläggningar
för friluftslivet och i närheten finns stationer på Saltsjöbanan.
De aktuella strandområdena ligger i sin helhet inom ett område av riksintresse för
friluftslivet enligt 3 kap. 6 § MB (Nacka – Erstavik). Området erbjuder utsökt
goda förutsättningar för exempelvis strövande och skidåkning, bär- och svampplockning, fiske med mera. Naturen är mycket omväxlande och har inslag av äldre
skog, många sjöar samt kulturhistoriskt intressanta platser. Området är
lättillgängligt och det finns friluftsanläggningar. Det är ett av länets mest populära
och välbesökta friluftsområden. Sörmlandsleden passerar igenom det.
Strandområdena omfattas även av ett område av riksintresse för kulturmiljövården
enligt 3 kap. 6 § MB (Erstavik). Den intressanta herrgårdsmiljön med tillhörande
odlingslandskap har en lång kontinuitet. Här finns också ett område med äldre
skyddsvärda träd och en badplats.
Strandområdena i de inre delarna av Erstaviken ligger delvis inom ett område
(Erstaviksbäcken) som har dokumenterat höga naturvärden. Strandängarna på
ömse sidor om bäckens mynning lockar till sig ett rikt fågelliv.
De näraliggande tidigare nämnda sjöarna, har av kommunen i översiktsplanen
utpekats som ekologiskt särskilt känsliga områden.
Öringesjön (delas med Tyresö kommun) och södra Erstavik ligger även de inom
Nacka – Erstavik, som utgör ett område av riksintresse för friluftslivet enligt 3
kap. 6 § MB. Likaså omfattas strandområdena av samma område av riksintresse
för kulturmiljövården (Erstavik), och samma område med dokumenterat höga
naturvärden på grund av strandängarna. Söder om Lindskär finns ett område med
skyddsvärda träd samt en vidsträckt hage med mosaikstruktur med öppna partier,
dungar och strandängar. Den har höga värden enligt Jordbruksverkets ängs- och
betesmarksinventering, och de särskilda värdena berättigar till miljöersättning.
På Svärdsön har Skogsstyrelsen pekat ut en stor nyckelbiotop i form av en
barrnaturskog med ett stort inslag av senvuxna träd samt en tallskog med
naturvärden. Av kommunens översiktsplan framgår att man planerar att inrätta ett
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naturreservat på/kring ön. De aktuella strandområdena väster om Svärdsön
gränsar till Vårgärdssjön, som enligt översiktsplanen är ett ekologiskt särskilt
känsligt område.
Gåsö och Gåsö ö ligger öster om Älgö. På Gåsö ö finns, enligt Skogsstyrelsen,
grova ädellövträd med ett stort inslag av senvuxna träd, och de utgör därför en
nyckelbiotop. Gåsö och Gåsö ö ingår i en miljö (Älgö och Gåsöarkipelagen) med
höga kulturhistoriska värden, enligt kommunens kulturmiljöprogram.
Generellt inom delområdets strandområden finns det gott om nyckelbiotoper och
objekt med naturvärden. Landskapet inom flera delar av de aktuella
strandområdena ger goda förutsättningar för höga upplevelsevärden.
Länsstyrelsen har uppmärksammat de strandnära vattenområdena vid
Erstaviken då de har höga värden. Erstaviken är relativt oexploaterad. Dess inre
del omfattas av ovan nämnda område av riksintresse för friluftslivet (Nacka –
Erstavik). Den innersta delen ligger också inom riksintresse för kulturmiljövården
enligt 3 kap. 6 § MB (Erstavik). Vattenområdet utgör en del av ett större område
som föreslås skyddas enligt Länsstyrelsens program för skydd av tätortsnära
natur. Viken utpekas som ekologiskt särskilt känslig enligt kommunens
översiktsplan, och enligt en marinbiologisk undersökning och naturvärdesbedömning inom kommunens kustområde utgör Erstaviken ett särskilt skyddsvärt
område. Den inre delen av viken är långgrund och den fungerar som ett lek- och
uppväxtområde för abborre, gädda och gös. Erstaviksbäcken har ett bestånd med
havsvandrande öring och därför finns ett fiskefredningsområde - med fiskeförbud
under en del av året – vid dess mynning och ca 200 meter ut i viken. De
omgivande strandängarna har stor betydelse för fågellivet.
Motiv till utvidgat strandskydd inom Erstaviksområdet, delområde D2 (jämför de
sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten):
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
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