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300 meter från strandlinjen vid normalt medelvatten-
stånd med undantag av områden avgränsade 
av detaljplan eller bakre begränsningslinje

Detaljplan
Fastighetsgräns
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© Lantmäteriet

Utvidgat strandskydd i 
Norrtälje kommun
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Tillhör Länsstyrelsens beslut för 
Norrtälje kommun 2014-09-16 
Diarienummer 511-39836-2012.

Bilaga 1
Karta 17 (36)
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Översiktskarta

A1

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

Upplysningar
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1:30 000

Teckenförklaring
      Områdesindelning med beteckning (se värde-
      beskrivning)
Generellt strandskydd om 100 meter utvidgat till 
300 meter från strandlinjen vid normalt medelvatten-
stånd med undantag av områden avgränsade 
av detaljplan eller bakre begränsningslinje

Detaljplan
Fastighetsgräns
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Tillhör Länsstyrelsens beslut för 
Norrtälje kommun 2014-09-16 
Diarienummer 511-39836-2012.

Bilaga 1
Karta 18 (36)
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Översiktskarta

A1

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

Upplysningar
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1:30 000

Teckenförklaring
      Områdesindelning med beteckning (se värde-
      beskrivning)
Generellt strandskydd om 100 meter utvidgat till 
300 meter från strandlinjen vid normalt medelvatten-
stånd med undantag av områden avgränsade 
av detaljplan eller bakre begränsningslinje

Detaljplan
Fastighetsgräns
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Utvidgat strandskydd i 
Norrtälje kommun
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Tillhör Länsstyrelsens beslut för 
Norrtälje kommun 2014-09-16 
Diarienummer 511-39836-2012.

Bilaga 1
Karta 19 (36)
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Översiktskarta

A1

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

Upplysningar
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")G2 1:30 000

Teckenförklaring
      Områdesindelning med beteckning (se värde-
      beskrivning)
Generellt strandskydd om 100 meter utvidgat till 
300 meter från strandlinjen vid normalt medelvatten-
stånd med undantag av områden avgränsade 
av detaljplan eller bakre begränsningslinje

Detaljplan
Fastighetsgräns
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Utvidgat strandskydd i 
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Tillhör Länsstyrelsens beslut för 
Norrtälje kommun 2014-09-16 
Diarienummer 511-39836-2012.

Bilaga 1
Karta 20 (36)
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Översiktskarta

A1

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

Upplysningar
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1:30 000

Teckenförklaring
      Områdesindelning med beteckning (se värde-
      beskrivning)
Generellt strandskydd om 100 meter utvidgat till 
300 meter från strandlinjen vid normalt medelvatten-
stånd med undantag av områden avgränsade 
av detaljplan eller bakre begränsningslinje
Detaljplan med utvidgat strandskydd
enligt tidigare beslut

Detaljplan
Fastighetsgräns
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Utvidgat strandskydd i 
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Tillhör Länsstyrelsens beslut för 
Norrtälje kommun 2014-09-16 
Diarienummer 511-39836-2012.

Bilaga 1
Karta 21 (36)
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Översiktskarta

A1

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

Upplysningar
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1:30 000

Teckenförklaring
      Områdesindelning med beteckning (se värde-
      beskrivning)
Generellt strandskydd om 100 meter utvidgat till 
300 meter från strandlinjen vid normalt medelvatten-
stånd med undantag av områden avgränsade 
av detaljplan eller bakre begränsningslinje

Detaljplan
Fastighetsgräns
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Utvidgat strandskydd i 
Norrtälje kommun
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Tillhör Länsstyrelsens beslut för 
Norrtälje kommun 2014-09-16 
Diarienummer 511-39836-2012.

Bilaga 1
Karta 22 (36)
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Översiktskarta

A1

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

Upplysningar
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1:30 000

Teckenförklaring
      Områdesindelning med beteckning (se värde-
      beskrivning)
Generellt strandskydd om 100 meter utvidgat till 
300 meter från strandlinjen vid normalt medelvatten-
stånd med undantag av områden avgränsade 
av detaljplan eller bakre begränsningslinje
Utvidgat strandskydd mindre än 300 meter med
bakre begränsningslinje

Detaljplan
Fastighetsgräns

±

© Lantmäteriet

Utvidgat strandskydd i 
Norrtälje kommun

ÖSTHAMMAR

UPPSALA

KNIVSTA
NORRTÄLJE

ÖSTERÅKER
VÄRMDÖ

VALLENTUNA

TÄBY

SIGTUNA

VÄRMDÖ

")J2

")C2

")J1

")C1
")K1

")D1

")H1

")A1

")D2

")L
")K2

")C3

")M3

")B1

")G3

")F1

")G2

")G1

")F2
")E

")M4

")H2")I

")B3

")M1

")A2

")B2
")M2

1:1 050 000

Tillhör Länsstyrelsens beslut för 
Norrtälje kommun 2014-09-16 
Diarienummer 511-39836-2012.

Bilaga 1
Karta 23 (36)
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Översiktskarta

A1

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

Upplysningar
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1:30 000

Teckenförklaring
      Områdesindelning med beteckning (se värde-
      beskrivning)
Generellt strandskydd om 100 meter utvidgat till 
300 meter från strandlinjen vid normalt medelvatten-
stånd med undantag av områden avgränsade 
av detaljplan eller bakre begränsningslinje

Detaljplan
Fastighetsgräns
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Utvidgat strandskydd i 
Norrtälje kommun
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Tillhör Länsstyrelsens beslut för 
Norrtälje kommun 2014-09-16 
Diarienummer 511-39836-2012.

Bilaga 1
Karta 24 (36)
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Översiktskarta

A1

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

Upplysningar
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ÖSTERÅKER

1:30 000

Teckenförklaring
      Områdesindelning med beteckning (se värde-
      beskrivning)
Generellt strandskydd om 100 meter utvidgat till 
300 meter från strandlinjen vid normalt medelvatten-
stånd med undantag av områden avgränsade 
av detaljplan eller bakre begränsningslinje

Detaljplan
Fastighetsgräns
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Utvidgat strandskydd i 
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Tillhör Länsstyrelsens beslut för 
Norrtälje kommun 2014-09-16 
Diarienummer 511-39836-2012.

Bilaga 1
Karta 25 (36)
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Översiktskarta

A1

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

Upplysningar
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1:30 000

Teckenförklaring
      Områdesindelning med beteckning (se värde-
      beskrivning)
Generellt strandskydd om 100 meter utvidgat till 
300 meter från strandlinjen vid normalt medelvatten-
stånd med undantag av områden avgränsade 
av detaljplan eller bakre begränsningslinje

Detaljplan
Fastighetsgräns
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Utvidgat strandskydd i 
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Tillhör Länsstyrelsens beslut för 
Norrtälje kommun 2014-09-16 
Diarienummer 511-39836-2012.

Bilaga 1
Karta 26 (36)
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Översiktskarta

A1

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

Upplysningar
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NORRTÄLJE

1:30 000

Teckenförklaring
      Områdesindelning med beteckning (se värde-
      beskrivning)
Generellt strandskydd om 100 meter utvidgat till 
300 meter från strandlinjen vid normalt medelvatten-
stånd med undantag av områden avgränsade 
av detaljplan eller bakre begränsningslinje

Detaljplan
Fastighetsgräns

±

© Lantmäteriet

Utvidgat strandskydd i 
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ÖSTHAMMAR

UPPSALA

KNIVSTA
NORRTÄLJE

ÖSTERÅKER
VÄRMDÖ

VALLENTUNA

TÄBY

SIGTUNA

VÄRMDÖ

")J2

")C2

")J1

")C1
")K1

")D1

")H1

")A1

")D2

")L
")K2

")C3

")M3

")B1

")G3

")F1

")G2

")G1

")F2
")E

")M4

")H2")I

")B3

")M1

")A2

")B2
")M2

1:1 050 000

Tillhör Länsstyrelsens beslut för 
Norrtälje kommun 2014-09-16 
Diarienummer 511-39836-2012.

Bilaga 1
Karta 27 (36)
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Översiktskarta

A1

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

Upplysningar
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1:30 000

Teckenförklaring
      Områdesindelning med beteckning (se värde-
      beskrivning)
Generellt strandskydd om 100 meter utvidgat till 
300 meter från strandlinjen vid normalt medelvatten-
stånd med undantag av områden avgränsade 
av detaljplan eller bakre begränsningslinje

Detaljplan
Fastighetsgräns
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Utvidgat strandskydd i 
Norrtälje kommun
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Tillhör Länsstyrelsens beslut för 
Norrtälje kommun 2014-09-16 
Diarienummer 511-39836-2012.

Bilaga 1
Karta 28 (36)
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Översiktskarta

A1

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

Upplysningar
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1:30 000

Teckenförklaring
      Områdesindelning med beteckning (se värde-
      beskrivning)
Generellt strandskydd om 100 meter utvidgat till 
300 meter från strandlinjen vid normalt medelvatten-
stånd med undantag av områden avgränsade 
av detaljplan eller bakre begränsningslinje

Fastighetsgräns
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Utvidgat strandskydd i 
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Tillhör Länsstyrelsens beslut för 
Norrtälje kommun 2014-09-16 
Diarienummer 511-39836-2012.

Bilaga 1
Karta 29 (36)
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Översiktskarta

A1

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

Upplysningar
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Teckenförklaring
      Områdesindelning med beteckning (se värde-
      beskrivning)
Generellt strandskydd om 100 meter utvidgat till 
300 meter från strandlinjen vid normalt medelvatten-
stånd med undantag av områden avgränsade 
av detaljplan eller bakre begränsningslinje
Utvidgat strandskydd mindre än 300 meter med
bakre begränsningslinje

Detaljplan
Fastighetsgräns

±

© Lantmäteriet

Utvidgat strandskydd i 
Norrtälje kommun
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Tillhör Länsstyrelsens beslut för 
Norrtälje kommun 2014-09-16 
Diarienummer 511-39836-2012.

Bilaga 1
Karta 30 (36)
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Översiktskarta

A1

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

Upplysningar
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Teckenförklaring
      Områdesindelning med beteckning (se värde-
      beskrivning)
Generellt strandskydd om 100 meter utvidgat till 
300 meter från strandlinjen vid normalt medelvatten-
stånd med undantag av områden avgränsade 
av detaljplan eller bakre begränsningslinje

Fastighetsgräns
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Utvidgat strandskydd i 
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Tillhör Länsstyrelsens beslut för 
Norrtälje kommun 2014-09-16 
Diarienummer 511-39836-2012.

Bilaga 1
Karta 31 (36)
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Översiktskarta

A1

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

Upplysningar
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Teckenförklaring
      Områdesindelning med beteckning (se värde-
      beskrivning)
Generellt strandskydd om 100 meter utvidgat till 
300 meter från strandlinjen vid normalt medelvatten-
stånd med undantag av områden avgränsade 
av detaljplan eller bakre begränsningslinje

Fastighetsgräns
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Utvidgat strandskydd i 
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Tillhör Länsstyrelsens beslut för 
Norrtälje kommun 2014-09-16 
Diarienummer 511-39836-2012.

Bilaga 1
Karta 32 (36)
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Översiktskarta
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För övriga strandområden visas inte det generella
strandskyddets utbredning på kartan.

Upplysningar
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Teckenförklaring
      Områdesindelning med beteckning (se värde-
      beskrivning)
Generellt strandskydd om 100 meter utvidgat till 
300 meter från strandlinjen vid normalt medelvatten-
stånd med undantag av områden avgränsade 
av detaljplan eller bakre begränsningslinje

Fastighetsgräns
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Tillhör Länsstyrelsens beslut för 
Norrtälje kommun 2014-09-16 
Diarienummer 511-39836-2012.

Bilaga 1
Karta 33 (36)
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Norrtälje kommun, värdebeskrivningar samt källförteckning 

Sjöar väst, värdebeskrivning A1 

 

Väster om Abrahamsby, inom det aktuella strandområdet runt Ubby-Långsjön är 

naturvärdena dokumenterat höga inom ett område bestående av betesmarker. De 

övre delarna utgörs av öppen hagmark med en del insprängd gammal åker. Ner 

mot sjön övergår det till ekhage. Naturvärdena beror främst på den hävdgynnade 

floran. Delar av betesmarkerna har sådana värden att de berättigar till 

miljöersättning. Söder om sjön berörs den aktuella strandzonen av en del av ett 

geologiskt värdefullt område, enligt kommunens planeringsunderlag (Bilaga 1) till 

översiktsplanen.  

 

Skedviken är en relativt stor, ganska grund slättsjö som till största delen omges av 

ett odlingslandskap. I stort sett hela sjön ligger inom den i regionplanen utpekade 

grönstrukturen och då inom ett område med stora samlade rekreations-, natur- och 

kulturvärden. Strandområdena i nordost ingår i ett område av riksintresse för 

naturvården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (MB) (Fasterna). Området utgör ett för 

Upplands inland representativt odlingslandskap. Det är en odlingsbygd med lång 

kontinuitet och mångformighet och med en rik flora och fauna. Många 

naturbetesmarker och ett komplex av strandvåtmarker förekommer. 

 

Inom de aktuella strandområdena längs Skedvikens västra sida finns för länet 

sällsynta moränryggar (s.k. drumliner) och området har högsta naturvärde från 

geologisk synpunkt. Även kulturlandskapet och ädellövskogen är av högsta 

naturvärde. Sjön är limnologiskt betydande, och den är mycket viktig som 

fågelsjö. Flertalet fynd av rödlistade arter har gjorts inom strandområdena, främst 

i söder. Kring sjön finns några betesmarker med särskilda värden som berättigar 

till miljöersättning. Av översiktsplanens planeringsunderlag framgår att det inom 

strandområdet i sydväst, vid Mörby, finns ett område som är ekologiskt särskilt 

känsligt då det är en viktig lokal för fladdermöss. Vid Mörby slottsruin ska 

förutsättningarna för områdesskydd utredas. Fasterna kyrka omfattas av 

landskapsbildsskydd. 

 

De nordliga strandområdena runt Skedviken omfattas av ett område av 

riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Skedviken). Bland annat 

kan odlings- och bebyggelsestrukturen följas alltsedan brons- och järnåldern. 

Vägsystemet är äldre, och bymiljöer och gårdar är välbevarade.  

 

Syningen är en grund och näringsrik sjö som omges av jordbruksmarker med 

lövholmar och lundar, skog och våtmark. Syningen är en rik fågelsjö. 
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I stort sett hela de aktuella strandområdena vid sjön Syningen har dokumenterat 

höga naturvärden. De omfattas av samma riksintresse för kulturmiljövården som 

Skedviken. Det norra strandavsnittet ligger inom den regionala grönstrukturen och 

då inom ett område med stora samlade rekreations-, natur- och kulturvärden. 

Några fynd av rödlistade arter har gjorts inom strandområdet och Skogsstyrelsen 

har pekat ut ett par objekt med naturvärden. Där finns även en allé som är skyddad 

som naturminne. En del av strandområdet är landskapsbildsskyddat.  

 

Söder om Syningen, i närheten av Rimbo, finns Näset som är ett område som 

enligt översiktsplanen samt planeringsunderlag (Bilaga 1) till översiktsplanen har 

lokalt intresse för friluftslivet och naturvården. Näsets närströvsområde inrymmer 

strövstigar och motionsspår, och området planeras skyddas med områdesskydd.  

 

Motiv till utvidgat strandskydd inom sjöar väst, värdebeskrivning A1 (jämför de 

sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 

2, 5, 6, 7. 

Sjöar väst, värdebeskrivning A2 

 

I den nordvästra delen av det aktuella strandområdet runt skogssjön Uttran har 

Skogsstyrelsen pekat ut en nyckelbiotop i form av en barrnaturskog. I sydväst har 

några fynd av rödlistade arter gjorts.  

 

Sjön Sparren delas med Vallentuna kommun. Strandområdena kring 

Närtunaviken i Sparrens västra del omfattas av ett område av riksintresse för 

kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Skepptuna – Närtuna – Gottröra). Det rör 

sig bland annat om en dalgångsbygd utmed den under forntiden viktiga 

Långhundraleden, dominerad av mindre byar och ensamgårdar och med rikt 

fornlämningsbestånd. Miljön speglar en bondebygd med kontinuitet sedan 

järnåldern.  

 

Inom det aktuella strandområdet vid Berga finns en nyckelbiotop som utgörs av 

en hassellund/lövskogslund. I närheten finns ett område med skyddsvärda träd och 

betesmarker med särskilda värden som berättigar till miljöersättning. 

 

Längre åt norr växer grova ädellövträd i en hage som ingår i en nyckelbiotop. De 

dokumenterat höga naturvärdena ligger främst i de hävdade betesmarkerna och 

betydelsen för kulturmiljövården. Vid Lisinge, norr om sjön, finns det flera 

fornlämningar. Även här förekommer betesmarker med särskilda värden. Den fina 

ekhagen sträcker sig ner från vägen och till sjön. I norr ingår ett mindre parti betad 

skog och i väster gammal åker som binder samman ekhagen med mindre partier 

av strandäng och naturbete.  
 

I sjöns nordöstra del ligger Stocksättra som, enligt översiktsplanen, utgör ett 

närströvsområde och en plats för friluftsliv av lokalt intresse. 
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Den östra delen av sjön och dess strandområden omfattas av ett område av 

riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Näs). 

Herrgårdsmiljön vid Näs är ett bra och pedagogiskt exempel på 

levnadsförhållandena på en mindre herrgård vid slutet av 1700-talet. 

Herrgårdsdriften har präglat kulturlandskapet. I området finns många 

fornlämningar. I närheten av Näs finns flera nyckelbiotoper. En av dessa består av 

betad skog med rikligt med grova träd, en annan av en betespåverkad barrskog 

med grova träd, och ytterligare en består av grova ädellövträd. Enligt 

översiktsplanen passerar här även en längre ridled genom det aktuella 

strandområdet. 

 

Inom strandområdet vid Hamra har Skogsstyrelsen pekat ut skyddsvärda 

ädellövträd med naturvärden. Här finns också en ansamling av fornlämningar. 

 

Motiv till utvidgat strandskydd inom sjöar väst, värdebeskrivning A2 (jämför de 

sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 

2, 7. 

Sjöar syd, värdebeskrivning B1 

 

Inom det aktuella strandavsnittet nordöst om sjön Jälnan har Skogsstyrelsen 

pekat ut en nyckelbiotop som utgörs av en ravin med en naturlig skogsbäck. 

 

Norr om Rösjön finns ett område med landskapsbildsskydd kring Rö kyrka som 

berör strandområdet. 

 

Inom det aktuella strandområdet norr om sjön Huvan finns en lövträdsrik 

barrskog med naturvärden, enligt Skogsstyrelsen. Därutöver finns en betesmark 

med värden som berättigar till miljöersättning. Öster om sjön är marken 

källpåverkad. Området utgör en nyckelbiotop. I närheten växer en tallskog med 

naturvärden, enligt Skogsstyrelsen. En liten del av området berörs av ett 

geologiskt värdefullt objekt, enligt planeringsunderlag (Bilaga 1) till 

översiktsplanen. Söder om sjön berörs det aktuella strandområdet av en del av en 

nyckelbiotop i form av en barrskog med rikligt med död ved och ett ymnigt 

mosstäcke. 

 

Sjön Viren är relativt näringsfattig. Hela sjön och en stor del av strandområdena 

har dokumenterat höga naturvärden. Viren omges till stora delar av ädellövskog 

och annan lövskog. Längs den västra stranden och i söder är vegetationen 

lundartad. Mellan sjön och Beatebergs gård finns en gammal parkanläggning med 

ädellövskog och rik lundflora. Skogen är en av de större lövskogarna i Norrtälje 

kommun och den består i huvudsak av gamla ekar och hasselbestånd. Moss- och 

svampfloran är rik, och fynd av rödlistade arter har gjorts. I sydöst är vegetationen 

kalkpåverkad och frodig. Fågellivet är rikt och många rödlistade arter finns 

representerade. Kring Virens stränder finns flera nyckelbiotoper och områden med 

skyddsvärda träd. Enligt kommunens planeringsunderlag (Bilaga 1) till 
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översiktsplanen är Beateberg en kulturmiljö av lokalt intresse. Beateberg utgör ett 

pedagogiskt exempel på en villaliknande herrgårdsbebyggelse från slutet av 1800-

talet. Även den gamla parkanläggningen ingår i kulturmiljön.  

 

Mellan sjöarna Viren och Angarn finns ett större geologiskt värdefullt objekt, 

enligt översiktsplanens planeringsunderlag (Bilaga 1). Strandområdet norr om 

Angarn omfattas av en del av ett Natura 2000-område. I öster finns två 

nyckelbiotoper och ett område med naturvärden. Det aktuella strandområdet söder 

om sjön är en del av Gullbergbymossen som har ett mycket högt värde enligt den 

nationella våtmarksinventeringen. Väster om Angarn finns ett område med sådana 

naturvärden att ett naturvårdsavtal för skötseln upprättats mellan markägare och 

Skogsstyrelsen. Här finns även nyckelbiotoper, objekt med naturvärden, 

skyddsvärda träd samt en betesmark med särskilda värden som berättigar till 

miljöersättning. 

 

Av bland annat översiktsplanens planeringsunderlag framgår att Sandasjön och 

dess strandområde utgör ett område med höga naturvärden. Sjön är en skogssjö av 

”norrlandstyp” med rödlistade häckande fågelarter. Sjön omges av ett stort 

våtmarkskomplex. Skogen består till övervägande del av lövträd. Denna sjötyp är 

ovanlig i länet.  

 

Motiv till utvidgat strandskydd inom sjöar syd, värdebeskrivning B1 (jämför de 

sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 

7.  

Sjöar syd, värdebeskrivning B2 

 

Långsjön, Storsjön och Exarbysjön delas med Vallentuna kommun. Rumsättrasjön 

och Largen delas med Österåkers kommun. Messormen ligger i Vallentuna och 

Österåkers kommuner och delar av strandområdet ligger i Norrtälje kommun. 

 

I stort sett alla delområdets aktuella strandområden omfattas av ett område av 

riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § MB (Össebygarn – Roslagskulla). 

Området utgörs av ett vidsträckt skogsområde med många sjöar, samt mindre 

åkrar och betesmarker. Den varierade naturen har stor betydelse för i första hand 

strövande, fritidsfiske och bär- och svampplockning. Områdets naturgivna 

förutsättningar pekar på att det finns stora möjligheter att utveckla området med 

avseende på friluftslivet. 

 

Strandområdena ligger också inom en värdekärna i den i regionplanen utpekade 

Angarnkilen. De gröna kilarna utgör en sammanhängande struktur av områden 

med höga rekreations-, natur- och kulturmiljövärden. 

 

Långsjöns strandområde berörs i söder av naturreservatet Mörtsjöskogen. 

Skogen är grandominerad och bär få spår av skogsbruk. Den har under lång tid 

varit orörd vilket bland annat märks på den stora mängd kullfallna träd av olika 
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ålder och nedbrytningsgrad. Naturen i reservatet är variationsrik, och här återfinns 

ett stort antal signalarter och rödlistade arter som är knutna till gammal skog.   

Samma område utgör ett Natura 2000-område. Intill det finns ett 

biotopskyddsområde som består av en äldre naturskogsartad barrblandskog. 

Därutöver har Skogsstyrelsen pekat ut två nyckelbiotoper och ett objekt med 

naturvärden. 

 

Enligt kommunens planeringsunderlag (Bilaga 1) för översiktsplanen har den 

större delen av det aktuella strandområdet kring Storsjön höga naturvärden. Sjön 

har ett klart vatten med mycket fin vattenkvalitet, och den omges till största delen 

av barrskog. Området är attraktivt för friluftslivet och omgivningens rika växt- 

och djurliv bidrar till det höga värdet. I norr berörs strandområdet av naturreservat 

Lövdalsskogen. Reservatet består av en variationsrik barrdominerad skog med 

höga naturvärden. I söder berörs strandområdet av en del av ett 

biotopskyddsområde i form av en äldre naturskogsartad barrblandskog. Där finns 

också ett objekt med naturvärden. 

 

Längs den östra delen av Exarbysjön finns en del av ett biotopskyddsområde med 

äldre naturskogsartad granblandskog. Vid det aktuella strandområdet kring 

Messormen, strax söder om Exarbysjön, finns en bergsbrant med öppna hällar, 

rikligt med död ved och spärrgreniga grova träd. I strandområdet finns även en 

lövsumpskog. Dessa områden är utpekade som nyckelbiotoper enligt 

Skogsstyrelsen. 

 

En stor del av det aktuella strandområdet vid sjön Largen har höga naturvärden. 

Det framgår av bland annat kommunens planeringsunderlag (Bilaga 1) för 

översiktsplanen. Largen är en djup och näringsfattig klarvattensjö som främst 

omges av barrskog. De höga värdena beror på dess storlek, den fina vattenkvalitén 

och det rika växt- och djurlivet. Området är också av stort intresse för friluftslivet 

och grusåsen i öster har högt geovetenskapligt värde. Där finns även en källa. En 

badplats är iordningställd. En stor del av strandområdet ingår i ett område som 

utpekats som regionalt intressant för kulturmiljövården (Dämsboda). Vägen norr 

om Largen ger ett ålderdomligt intryck och den gamla vägsträckningen är 

bibehållen. Vägen omges av många stora ekar. Kulturlandskapet och 

naturmiljövärdena i samklang med den bevarade bebyggelsen är skyddsvärda. 

 

Motiv till utvidgat strandskydd inom sjöar syd, värdebeskrivning B2 (jämför de 

sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 

2, 5, 7. 

Sjöar syd, värdebeskrivning B3 

 

Delområdets sjöar och en stor del av deras aktuella strandområden har 

dokumenterat höga naturvärden, vilket bland annat framgår av kommunens 

planeringsunderlag (Bilaga 1) till översiktsplanen. Sjösystemet omges av ett 

småbrutet jordbrukslandskap. Hävdade betesmarker med karaktäristisk flora 
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förekommer också. Området hyser ett mycket rikt och varierat fågelliv. Hela 

området är av särskilt intresse vad gäller fladdermusfauna. Flera olika rödlistade 

arter förekommer.  

 

Inom det aktuella strandområdet söder om sjön Addarn har Skogsstyrelsen i 

väster pekat ut en nyckelbiotop bestående av lövträd med rikligt med död ved och 

värdefull kryptogamflora. Längre österut finns en tallskog med naturvärden. Åt 

öster finns flera fornlämningar. 

 

Söder om Lisasjön finns en blockrik/storblockig bergsbrant som utgör en 

nyckelbiotop. 

 

Strandområdena norr om Länna kyrksjö ingår i ett område av riksintresse för 

kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Länna). Riksintresseområdet Länna 

är en centralbygd och farledsmiljö med medeltida fästen utmed Penningbyån och 

sjösystemet från Östersjön mot Upplands inre delar. Under järnåldern och 

medeltiden var den en viktig vattenled. Ett område runt Länna kyrka är 

landskapsbildsskyddat. Väster om Länna finns betesmarker som har höga värden 

enligt Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering och dessa värden 

berättigar till miljöersättning. Området består dels av ett strandbetesområde, dels 

öppen till halvsluten betesmark. Inom den aktuella strandzonen i sjöns nordöstra 

del finns ett större område med skogsbetesmark som berättigar till miljöersättning.  

I sydöst finns bland annat granskog som betas. Naturvärdena är sådana att ett 

naturvårdsavtal för skötseln upprättats mellan markägare och Skogsstyrelsen. 

Skogen utgör även en nyckelbiotop.  

 

Väsbysjön är grund och nästan igenvuxen. Åker, vall och betesmarker omger 

sjön. Den är en av kommunens artrikaste fågelsjöar. Väsbyjön och dess 

strandområden har mycket högt värde enligt den nationella 

våtmarksinventeringen. Inom det aktuella strandområdet i sydväst finns ett Natura 

2000-område. Söder om sjön finns örtrika skogar med lundväxter. Några 

betesmarker har värden som berättigar dem för miljöersättning, och 

nyckelbiotoper förekommer också. Inom strandområdet i öst nära Penningsby 

slott finns områden med skyddsvärda träd. Hela Väsbysjön och dess omgivningar 

omfattas av samma område av riksintresse för kulturmiljövården som Länna 

kyrksjö. Särskilt i sjöns sydöstra del finns flera fornlämningar. 

 

Motiv till utvidgat strandskydd inom sjöar syd, värdebeskrivning B3 (jämför de 

sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 

2, 7. 

Sjöar centralt, värdebeskrivning C1 

 

Inom det aktuella strandområdet söder om sjön Lommaren har Skogsstyrelsen 

pekat ut en nyckelbiotop. Det är en barrskog med rikligt med död ved. Där finns 

även en del av en barrsumpskog med höga naturvärden. Öster om Simlom berörs 
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delar av ett område av geovetenskapligt intresse, enligt planeringsunderlaget 

(Bilaga 1) till kommunens översiktsplan. Av detta framgår också att en kanotled 

passerar över Lommaren. 

 

Vid Kyrksjöns norra del finns en hage med höga värden enligt Jordbruksverkets 

ängs- och betesmarksinventering. Den öppna och välbetade hagen hyser såväl 

kulturlämningar som naturvärden. Värdena är sådana att de berättigar till 

miljöersättning. Borgberget, söder om Kyrksjön, pekas i planeringsunderlaget 

(Bilaga 1) till kommunens översiktsplan ut som ett område med höga naturvärden 

med tanke på relativt orörda skogsbestånd med flera ovanliga arter. Här finns 

också en granskog med naturvärden, enligt Skogsstyrelsen. En stor del av det 

aktuella strandområdet öster om sjön utgörs av en blandlövskog som även den är 

utpekad som ett område med höga naturvärden. Strandområdet vid Frötuna kyrka 

berörs av landskapsbildsskydd. Söder om kyrkan finns skyddsvärda träd, och i 

närheten flera objekt med naturvärden. Vandringsleden Roslagsleden passerar 

genom strandområdet. Kring sjön finns en del fornlämningar. 

 

Större delen av sjön Limmaren och de aktuella strandområdena omfattas av ett 

område med höga naturvärden, enligt planeringsunderlaget (Bilaga 1) till 

kommunens översiktsplan. Sjön är mycket näringsrik, och omgivande mark är 

omväxlande men domineras av barrskog. Limmaren är värdefull för fågellivet. 

För storskrake anses sjön ha internationell betydelse som rastplats. 

Strandområdet längs Limmarens västra sida ingår i ett område för friluftsliv av 

regionalt intresse enligt planeringsunderlaget (Bilaga 1) översiktsplanen. Den s.k. 

Sikaskogen i sjöns sydvästra del är ett populärt utflyktsmål som är värdefullt för 

det lokala friluftslivet. Söder som Limmaren finns en alsumpskog som är 

biotopskyddad.  

 

Motiv till utvidgat strandskydd inom sjöar centralt, värdebeskrivning C1 (jämför 

de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i 

beslutstexten): inga.  

Sjöar centralt, värdebeskrivning C2 

 

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

omfattas de sydliga och nordöstra delarna av 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. De har särskilt 

stora värden för friluftsliv och turism. I princip alla delområdets aktuella 

strandområden ligger inom den i regionplanen utpekade grönstrukturen och då 

inom ett område med stora samlade rekreations-, natur- och kulturvärden.  

 

Vattendraget Järsöströmmen (mellan Erken och Brosjön) och delar av dess 

strandområden omfattas av ett område av riksintresse för naturvården enligt 3 kap. 

6 § MB (Söderby-Karl – Roslags-Bro). Järsöströmmens vatten är klart och 

syrerikt och vattendraget hyser en rik, sällsynt och särpräglad bottenfauna. Många 
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av arterna har höga krav på vattenkvaliteten. Järsöströmmen rinner främst genom 

ett åkerlandskap men kantas till stor del av sumpskog av klibbal och vide och av 

fuktiga högörtsängar. 

 

I väst respektive öst inom strandområdet längs vattendragets norra del finns 

områden med skyddsvärda träd. Längs vattendragets södra del har den aktuella 

strandzonen dokumenterat höga naturvärden. De beror främst på den rika 

förekomsten av hävdgynnad växtlighet. Här finns flera betesmarker med höga 

värden enligt Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering och dessa värden 

berättigar till miljöersättning. Inom strandområdet finns delvis även en 

nyckelbiotop, en betad skog med rikligt med lågor, och ett objekt med naturvärde 

som utpekats av Skogsstyrelsen. Järsöströmmens nordöstra del ingår i ett område 

som utpekats som regionalt intressant för kulturmiljövården (Stensta – Karlösa – 

Karls kyrkoruin). 

 

Strandområdena kring Brosjön ingår i samma område av riksintresse för 

naturvården som Järsöströmmen. Brosjön är en grund, näringsrik slättsjö med 

förhållandevis god vattenkvalité. Undervattenvegetationen är riklig och hyser 

sällsynta arter, och det finns gott om fisk i sjön. Brosjöns närmaste omgivning 

utgörs av bland annat våtmarker, betade strandängar, åkrar och lövskog. Den har 

försämrats som fågelsjö sedan början av 1980-talet. Området runt sjön utgör ett 

representativt odlingslandskap med omfattande djurhållning och förekomst av 

många olika slag av naturbetesmarker. Det finns ett flertal hagar med art- och 

individrika växtsamhällen. Inom det aktuella strandområdet i sjöns norra del 

ligger ett Natura 2000-område. Vandringsleden Roslagsleden passerar genom 

strandområdet i nordöst. I synnerhet de östra delarna av sjön har dokumenterat 

höga naturvärden, med t ex betesmarker med sådana värden att de berättigar till 

miljöersättning. I nordväst finns objekt med naturvärden, enligt Skogsstyrelsen, 

och i väst berörs området av ett planerat naturreservat.  

 

Strandzonen kring Brosjöns södra del berörs av en våtmark som enligt den 

nationella våtmarksinventeringen har högt värde. Sjöns södra del ingår i ett 

område av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Roslags-Bro). 

Skälet är att det är en centralbygd utmed en tidigare viktig farled, med medeltida 

sockencentrum vid en vägförbindelse över farleden och med ett 

bebyggelsemönster som etablerats under järnåldern. Området runt kyrkan 

omfattas av landskapsbildsskydd. 

 

De aktuella strandområdena längs den norra delen av Broströmmen inklusive 

Nodstasjön omfattas av samma område av riksintresse för kulturmiljövården som 

södra Brosjön. I nordväst passerar Roslagsleden. Broströmmen och dess 

närområde har delvis höga naturvärden. Här finns flera nyckelbiotoper, objekt 

med naturvärden och områden med skyddsvärda träd. Stränderna innan 

Nodstasjön kantas av långsträckta mader som domineras av gräs och halvgräs. 

Gles lövskog förekommer också. Det är mycket ovanligt med mader kring 

vattendrag i länet. Naturtypen är beroende av regelbundna vattenståndsvariationer. 
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Norr om Nodstasjön breder ett vassbälte ut sig. Enligt den nationella 

våtmarksinventeringen har området mycket högt värde. Västerut berörs 

strandområdet av en del av ett biotopskyddsområde och tillika Natura 2000-

område. Vid Nodstasjön finns ett naturminne. En kanotled går i Broströmmen, 

och i Gillfjärden finns en badplats. Den sydligaste delen av strandzonen ingår i ett 

område som utpekats som regionalt intressant för kulturmiljövården (Uddeboö). 

Området har bland annat höga naturkvalitéer tack vare att en stor del av det 

omgivande kulturlandskapet ännu hålls i hävd. 

 

Lundaströmmen är ett vattendrag mellan Gillfjärden och Norrtäljeviken. Det har 

betydelse som yngelplats för havsöring och bottenfaunan har mycket stort 

limnologiskt intresse. En kanotled passerar i vattendraget. Lundaströmmen omges 

av blandskog, åker och betesmarker med rik örtflora. Dess nordvästra aktuella 

strandzon berörs av en lövrik barrnaturskog som utgör en nyckelbiotop utpekad av 

Skogsstyrelsen. Längre åt söder finns ännu en nyckelbiotop, här i form av en 

hassellund/lövskogslund. Inom Lundaströmmens nordöstra strandområde finns en 

välhävdad hage med höga värden enligt Jordbruksverkets ängs- och 

betesmarksinventering. Värdena berättigar till miljöersättning. Strandsträckorna 

längs Lundaströmmens södra del har dokumenterat höga naturvärden. De består 

av sötvattenstrandängar och lövsumpskog med höga värden enligt den nationella 

våtmarksinventeringen. 

 

Enligt bland annat planeringsunderlaget (Bilaga 1) till kommunens översiktsplan 

har sjön Ösmaren och delar av dess strandområden höga naturvärden. Sjön är 

näringsrik och omges av bland annat vass, lövskog, och beteshagar. Sjön har högt 

värde som fågelsjö, och området hyser ett rikt djurliv och ett flertal botaniskt 

intressanta lokaler. Flera fynd av rödlistade arter har gjorts inom de aktuella 

strandområdena. Ösmaren och delar av strandområdena har högt naturvärde enligt 

den nationella våtmarksinventeringen, och kring sjön finns nyckelbiotoper av 

olika slag. Ett område har sådana naturvärden att ett naturvårdsavtal för skötseln 

upprättats mellan markägare och Skogsstyrelsen.  

 

Den sydvästra delen av Ösmaren omfattas av samma område av riksintresse för 

naturvården enligt 3 kap. 6 § MB som Järsöströmmen och Brosjön. Här finns även 

ett Natura 200-område och tillika naturreservat (Mornäsans naturreservat) där 

skogsbete har bedrivits under lång tid. Vegetationen är bitvis präglad av 

kalkförekomst i marken. Skogens luckiga karaktär gör att flera trängda ört- och 

svamparter återfinns i området. Även störningskänsliga skogsfåglar häckar i 

betesskogen. Inslag av hagmark finns. Norr om sjön finns en källa. 

Naturvärdena i området är knutna till lång skoglig kontinuitet och beteshävd.  

 

Strandområdena i Ösmarens nordöstra del ingår i ett område av riksintresse för 

kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB. Området kallas Norsjön och utgörs av ett 

småbrutet odlingslandskap vid Norsjön med bland annat äldre vägsträckningar 

och sammanhållna bymiljöer samt betesmarker och åkrar som till stor del 

tillkommit genom sjösänkning och utdikning.  
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Inom de aktuella strandområdena kring sjön Bottenfjärden finns flera 

nyckelbiotoper och objekt med naturvärden samt områden med skyddsvärda träd.  

 

Inom den s.k. Utålskedjan ligger Utålsviken, Långtögen, ett vattendrag och 

Bodhagskärret (mellan Långtögen och Anderssvedjedjupet), 

Anderssvedjedjupet, Klubbströmmen samt Gräsvarpet. Dessa vatten och delar 

av de aktuella strandområdena omfattas av ett område av riksintresse för 

naturvården enligt 3 kap. 6 § MB (Utålskedjan). Vattensystemet Utålskedjan är ca 

1 mil långt. Det mynnar ut i havet. Sjösystemet omges av ett omväxlande 

landskap som fortfarande har en mycket ålderdomlig karaktär samt ädellöv- och 

barrskogar med en rik, kalkpåverkad växtlighet. Området hyser ett värdefullt 

djurliv med förekomst av flera rödlistade arter. Utålskedjans värden ligger i dess 

rika växt- och djurliv samt dess betydelse för forskningen av hur havsvikar genom 

landhöjningen avsnörs till insjöar. Inom de aktuella strandområdena finns ett 

flertal nyckelbiotoper och objekt med naturvärden. Väster om Långtögen, vid 

Anderssvedja, finns ett tilltalande kulturlandskap med höga värden. I delområdets 

norra del, norr om Ekbacken och i anslutning till sjön Anderssvedjedjupet, finns 

ett av de mest mångformiga våtmarkskomplexen i regionen. I detta strandområdes 

sydligaste del finns en trädbeklädd gräsmark som utgör ett Natura 2000-område. 

Därutöver förekommer flera nyckelbiotoper och områden med skyddsvärda träd. 

Nära Klubben har fynd av rödlistade arter gjorts.  

 

Motiv till utvidgat strandskydd inom sjöar centralt, värdebeskrivning C2 (jämför 

de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i 

beslutstexten): 2, 5, 7. 

Erken-området, värdebeskrivning C3 

 

I sort sett alla de aktuella strandområdena kring sjön Erken omfattas av ett område 

av riksintresse för naturvården enligt 3 kap. 6 § MB (Erken). Erken, som är länets 

största insjö efter Mälaren, är ett hydrologiskt och limnologiskt objekt av mycket 

hög internationell klass. Den är näringsrik och omges främst av riklig 

lövskogsvegetation utefter stränderna. Marken är bitvis kalkpåverkad och vissa 

skogspartier utgör fina ädellövskogsområden med rik lundflora. Även som 

fågellokal har Erken höga värden. Många fynd av rödlistade arter har gjorts inom 

strandområdena. Sjön och dess omgivningar är viktiga för allmänhetens friluftsliv. 

 

Strandområdena ligger inom den i regionplanen utpekade grönstrukturen och då 

inom ett område med stora samlade rekreations-, natur- och kulturvärden. Även 

av kommunens planeringsunderlag (Bilaga 1) för översiktsplanen framgår att 

Erken har höga naturvärden, och förutsättningar för områdesskydd ska utredas. 

 

Den aktuella strandzonen i nordväst ingår i ett område för friluftsliv av regionalt 

intresse. Hela Södergarn, som är Erkens största ö, omfattas av ett naturreservat. 

Ön är också ett Natura 2000-område. Ädellövskogen med ett stort inslag av lind 

på blockrik mark på Södergarns västra del har få motsvarigheter i länet. Skogen 
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har utvecklats fritt under flera decennier. På Södergarn förekommer flera 

rödlistade arter och signalarter som indikerar naturvärden. På udden nära ön ligger 

Hammarens naturreservat, även det inom den aktuella strandzonen. Här finns 

kalkrika jordar som gör att växtligheten är mycket artrik. På udden växer 

ädellövskog med främst ek, lind, alm och lönn. I reservatet kan man se många 

ovanliga växter samt skyddsvärda lavar och svampar. Delar av naturreservaten 

Ladängssjön och Norrskogen berör strandområdet nordväst om sjön.  

 

Kristineholm, vid Erkens västra del, ingår i ett område av riksintresse för 

kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Kristineholm). Det handlar bland annat 

om ett odlingslandskap med förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet 

samt en mindre herrgårdsmiljö från 1700-talet. Här finns också ett stort 

ekdominerat ädellövområde med en exklusiv svamp- och lavflora som utgör ett 

Natura 2000-område, uppdelat i flera mindre områden. Fågel- och 

fladdermusfaunan är rik. Längre åt sydväst ligger ännu ett Natura 2000-område 

(uppdelat i två områden). Strandområdena berörs av våtmarker, varav den ena är 

stor och mångformig och har mycket högt värde enligt den nationella 

våtmarksinventeringen. Därutöver finns flertalet nyckelbiotoper utpekade av 

Skogsstyrelsen och områden med skyddsvärda träd.  

 

Inte långt från Stjärnholm, vid Erkens södra del, finns ett naturreservat i två delar 

vid namn Ön – Bokulludden. Ön utgör även ett Natura 2000-område. Den gamla 

och i sen tid orörda naturskogen är grandominerad på ett underlag av sandig 

morän. Den har ett skyddsvärt växt- och djurliv. På Bokulludden växer gammal 

gran och tall med inslag av lövträd.  

 

Den sydöstra delen av Erken omfattas av ett område av riksintresse för 

kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Estuna – Lohärad). Inom området Estuna 

– Lohärad finns bland annat ett rikt fornlämningsbestånd som vittnar om 

bebyggelsekontinuitet alltsedan järnåldern, samt medeltida sockencentra och 

några mindre herrgårdar.  

 

Nära Norra Malma ligger ännu ett Natura 2000-område uppdelat i två delar, och 

i området finns betesmarker med särskilda värden som berättigar till 

miljöersättning. Det aktuella strandområdet berörs här även av ett 

vattenskyddsområde. Även inom strandområdena längs den sydöstra delen av 

Erken förekommer flera områden med skyddsvärda träd samt ett antal 

nyckelbiotoper och objekt med naturvärden som pekats ut av Skogsstyrelsen.  

Strandzonen norr om Svanberga ingår ett närströvsområde enligt 

planeringsunderlaget (Bilaga 1) för översiktsplanen.  

 

Längs strandsträckan i nordöst, en bit från Norra Järsö till Koludden, är 

naturvärdena dokumenterat höga, med t ex skyddsvärda träd och nyckelbiotoper, 

och vid udden Hasselhorn finns ett Natura 2000-område. Naturreservatsbildning 

pågår för området.   
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Motiv till utvidgat strandskydd inom Erken-området, värdebeskrivning C3 

(jämför de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i 

beslutstexten): 1, 2, 5, 7. 

Sjöar norr, värdebeskrivning D1 

 

Den största delen av de aktuella strandområdena kring sjön Bornan ingår i ett 

område med höga naturvärden, enligt planeringsunderlaget (Bilaga 1) för 

kommunens översiktsplan. Sjön har intressant vegetation och rik bottenfauna. 

Omgivningarna består huvudsakligen av skog som delvis har mycket höga 

naturvärden. Flertalet fynd av rödlistade arter har gjorts inom strandområdena. 

 

Drygt halva västra Bornan ligger inom ett stort opåverkat område som har intresse 

för det lokala friluftslivet. I norr finns en våtmark som utgör ett Natura 2000-

område, liksom kalkmarkskogar som är biotopskyddade. I nordväst berörs 

strandområdet till del av ett område av riksintresse för naturvården enligt 3 kap. 6 

§ MB (Måsjön - Borudamyren). Här förekommer även flera områden med sådana 

naturvärden att naturvårdsavtal för skötseln upprättats mellan markägare och 

Skogsstyrelsen. Väster om Bornan finns ett område för vilket 

naturreservatsbildning pågår. 

 

Söder om sjön finns ett Natura 2000-område, och bredvid det ligger ett 

naturreservat, Borntorp. Reservatet består av ett naturskogsområde med äldre 

barr- och barrblandskog. Skogen har lämnats orörd under lång tid och har gott om 

död ved. Därutöver har Skogsstyrelsen pekat ut några objekt med naturvärden 

inom strandområdet. 

 

Strandområdena kring Ströjan/Lillsjön ligger till övervägande del inom ett 

område med dokumenterat höga naturvärden. Ströjan/Lillsjön är en måttligt 

näringsrik klarvattensjö. Den har en intressant vattenvegetation med flera ovanliga 

arter. Runt sjön finns skogsmark med skogsbete och inslag av källpåverkade kärr. 

Skogarna hyser grova ädla lövträd och rikligt med död ved. Lav- och svampfloran 

är rik med flera ovanliga och rödlistade arter. Norr om Ströjan berörs strandzonen 

av delar av områden med skyddsvärda träd. I väster ligger naturreservaten Broby 

respektive Ströja, det senare även Natura 2000-område. Skogen i Broby 

naturreservat består främst av riktigt gammal granskog. Den höga kalkhalten i 

marken gör att man finner flera ovanliga växtarter. En rad ovanliga lavar och 

svampar visar på de höga naturvärdena. Området har också stort värde för fåglar 

och insekter. Ströja naturreservat har ungefär motsvarande värden som Broby 

naturreservat.  

 

De sydöstra delarna av Ströjan/Lillsjön omfattas av ett område av riksintresse för 

kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Söderby-Karl). Området utgörs av en 

fornlämningsmiljö i en dalgångsbygd utmed en forntida vattenled. Det speglar en 

bebyggelsekontinuitet från bronsåldern fram till idag samt landhöjningens 

betydelse för bosättning och odling. Enligt planeringsunderlaget (Bilaga 1) för 
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kommunens översiktsplan förekommer inom det aktuella strandområdet också ett 

område av geovetenskapligt intresse. Öster om sjön finns nyckelbiotoper.  

 

Det nordligaste strandområdet vid sjön Närdingen ingår i ett område av 

riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Skebobruk). Väster om 

sjön berörs strandzonen av en barrblandskog med naturvärde och två 

nyckelbiotoper. I sydväst finns områden med skyddsvärda träd, varav två även 

utgörs av nyckelbiotoper, och ett är en del av en betesmark. Betesmarken – ett 

barrdominerat skogsbete - har höga värden enligt Jordbruksverkets ängs- och 

betesmarksinventering och dessa berättigar till miljöersättning. Vid Rotmyra, på 

Närdingens östra sida, växer en ädellövskog i blockrik/storblockig terräng. Den är 

en nyckelbiotop. 

 

Motiv till utvidgat strandskydd inom sjöar norr, värdebeskrivning D1 (jämför de 

sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 

1, 2, 7. 

Sjöar norr, värdebeskrivning D2 

 

Större delen av de aktuella strandområdena från kommun- och länsgränsen i 

väster till och med Framån omfattas av ett område av riksintresse för naturvården 

enligt 3 kap. 6 § MB. Riksintresseområdet kallas Valkrör – Grundsjömyren – 

Aspdalssjöområdet. Skogsområdet är oexploaterat och innehåller flera mycket 

värdefulla kärnområden av naturskog och andra skogar med höga naturvärden. 

Här finns några av Roslagens mest värdefulla naturskogar. Området karaktäriseras 

av glesa till halvslutna blandskogar med hög lövandel och många trädslag, med 

inslag av rika sumpskogstyper och ädellövslundar. Marken är kalkrik. Vissa 

områden utgör de mest botaniskt intressanta i länet. Faunan är rik och det finns 

sällsynt insektsfauna. Området har också ett stort värde för friluftslivet som 

exempelvis lämpligt mål för flerdagsutflykter. En kanotled passerar sjösystemet.  

 

Inom strandområdet norr om Kolarmoraån ligger en del av ett Natura 2000-

område. Där dominerar näringsrik granskog. Längs stranden sträcker sig ett stort 

sumpskogsområde som domineras av lövträd. För området finns planer på att 

inrätta ett naturreservat.  

 

Norr om Aspdalssjön finns naturreservatet Aspdalssjön, som består av två delar. 

Områdena utgör även Natura 2000. Reservatets ena del inrymmer bland annat 

äldre lövskog med stort inslag av ädellövträd och död ved. Den andra delen består 

av naturskogsartad blandskog samt lövstrandskogar. Inom de aktuella 

strandområdena har ett stort antal fynd av rödlistade arter gjorts. Enligt 

kommunens planeringsunderlag (Bilaga 1) för översiktsplanen ingår den sydöstra 

delen av Aspdalssjön i ett stort opåverkat område. Det gör även strandområdena 

runt sjöarna Lissklinten och Storklinten. På ömse sidor av Storklinten har 

Skogsstyrelsen utpekat objekt med naturvärden. I synnerhet inom ett av dessa har 

ett antal fynd av rödlistade arter gjorts. 
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Vidare åt sydöst i sjösystemet följer Storsjön. Inom strandzonen kring sjön har ett 

stort antal fynd av rödlistade arter gjorts. Norr om Storsjön berörs det aktuella 

strandområdet av en liten del av ett Natura 2000-område och naturreservatet 

Borgskogen. Söder om sjön finns dokumenterat höga naturvärden. Lövskog 

dominerar. Dock är barrskogspartierna naturskogsartade med ett stort inslag av 

död ved. Marken är kalkpåverkad och floran artrik. Strandområdet berörs av 

Björinge naturreservat som delvis är ett Natura 2000-område. Inom reservatet  

domineras skogen av gran, men inslaget av framför allt av gammal asp, är 

markant. Större delen av skogen har inte brukats på lång tid. En mindre del av 

strandområdet längre västerut ingår i ett planerat naturreservat. Det är 

nyckelbiotop med lövrik barrnaturskog. 

 

Därutöver har Skogsstyrelsen pekat ut några nyckelbiotoper. Av 

planeringsunderlaget (Bilaga 1) för översiktsplanen framgår även att detta område 

ingår i ett stort opåverkat område. Delar av strandzonen utgör ett område av 

geovetenskapligt intresse.  

 

De aktuella strandområdena längs Framån och den västra sidan av Bysjön har 

dokumenterat höga naturvärden. Här finns ett relativt opåverkat våtmarkskomplex 

bestående av strandsumpskog, strandängar och mader. Norr om Bysjön finns en 

nyckelbiotop, ett område med skyddsvärda träd och betesmarker med särskilda 

värden som berättigar till miljöersättning. Även söder om Harbroholmsån finns 

flera sådana betesmarker. De har bedömts ha höga värden enligt Jordbruksverkets 

ängs- och betesmarksinventering.  

 

Strandområdet längs Skeboån berörs vid Gribby respektive Ytterby av områden 

som enligt planeringsunderlaget (Bilaga 1) för översiktsplanen utgör kulturmiljöer 

av lokalt intresse. Gribby by har ursprung i järnåldern. Bebyggelsen utgör det 

mest värdefulla inslaget. Området vid Ytterby ingår i Edebo kulturmiljö. 

 

Motiv till utvidgat strandskydd inom sjöar norr, värdebeskrivning D2 (jämför de 

sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 

1, 2, 7. 

Kust och skärgård nordväst, 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. De har särskilt stora värden för friluftsliv 

och turism.  

 

Det aktuella strandområdet vid Kråkviksberget (Kursö) utgörs främst av 

barrskog med höga naturvärden enligt kommunens planeringsunderlag om kustens 

strandområden. Även längs sträckan Strömsviken – Korgil finns flera områden 

med höga naturvärden. Här har också ett par fynd av rödlistade arter gjorts. Söder 
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om Vallmar har Skogsstyrelsen pekat ut en granskog som ett objekt med 

naturvärden, och på udden väster om Korgil finns två nyckelbiotoper; en barrskog 

och en lövskogslund. Inom strandområdet vid Hensvik finns en variationsrik 

naturbetesmark som har högt naturvärde genom förekomsten av hävdberoende 

arter. Två slåtterängar har även bedömts ha höga botaniska värden enligt 

Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering vilket berättigar till 

miljöersättning. 

 

Enligt planeringsunderlaget till kommunens översiktsplan är strandområdet söder 

om Brännskäret en del av ett närströvsområde. Det består till stor del av 

barrskog med höga naturvärden, och ingår i ett område av riksintresse för 

kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Herräng). Området är främst en gruv- 

och industrimiljö. Här finns bland annat gruvhål, vägdragningar och olika andra 

lämningar som berättar om den äldre järnmalmsbrytningen.  

 

Söder om Markdalsnäs finns inom det aktuella strandområdet marker som 

omfattas av sådana naturvärden att ett naturvårdsavtal för skötseln upprättats 

mellan markägare och Skogsstyrelsen. Även enligt kommunens 

planeringsunderlag om kustens strandområden är naturvärdena höga. Några fynd 

av rödlistade arter har gjorts här. Vid Långskäret omfattas en del av strandzonen 

av en granskog som utgör ett objekt med naturvärden, enligt Skogsstyrelsen.  

 

På den nordöstra delen av Ormön finns en nyckelbiotop (barrnaturskog/barrskog) 

med rikligt med död ved och lågor samt ymnigt mosstäcke. Skarpkälsö omfattas 

till stor del av blandskog med höga naturvärden enligt kommunens 

planeringsunderlag om kustens strandområden. Detsamma gäller  

Norrgårdsskäret på vilket det även växer barrskog med höga naturvärden. 

Mellangårdsskäret – Vallmarskäret är till övervägande del täckt av en lövskog 

som utpekats av Skogsstyrelsen som ett objekt med naturvärde.  

 

Motiv till utvidgat strandskydd inom kust och skärgård nordväst, 

värdebeskrivning E (jämför de sju punkterna under rubriken ”Skälen för 

Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 2, 3, 6, 7. 

Norra Singö-området, värdebeskrivning F1 

 

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. De har särskilt stora värden för friluftsliv 

och turism.  

 

Det aktuella strandområdet vid Prästholmen-Bodaholmen väster om Boda, har 

dokumenterat höga naturvärden. Området runt Bodaviken utgörs av ett vackert 

skärgårdslandskap där blandskog omväxlar med betade enbackar, ängar och 

havsstrandängar. Naturvärdena beror främst på den rika hävdgynnade floran och 
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dess betydelse för fågellivet. Inom strandzonen på Prästholmen har 

Skogsstyrelsen pekat ut en nyckelbiotop i form av en barrnaturskog/lövskogslund. 

På Bodaholmen finns en betad skog som utgör en nyckelbiotop vars värden 

berättigar till miljöersättning. I stort sett hela strandavsnittet norr om Boda ingår 

i det område kring Bodaviken som har dokumenterat höga naturvärden. Här har 

Skogsstyrelsen utpekat ett skogsbete med naturvärden. Detta område, liksom ovan 

nämnda Prästholmen, ingår i ett område som planeras att skyddas som 

naturreservat.  

 

Inom den västra delen av strandområdet längs norra Singö finns en barrnaturskog 

som är en nyckelbiotop. Det finns planer på att inrätta ett naturreservat för detta 

område. Enligt kommunens planeringsunderlag (Bilaga 1) för översiktsplanen 

utgörs en stor del av det aktuella strandavsnittet längs den östra delen ett 

närströvsområde. Ett flertal fynd av rödlistade arter har gjorts i nordöst, de flesta 

inom ett område som planeras att bli naturreservat. Längre söderut finns två 

nyckelbiotoper; en barrnaturskog med rikligt med död ved och stort inslag av 

senvuxna träd, samt en lövrik barrnaturskog/hällmarksskog. Den nordligare 

belägna av dessa ingår i området som planeras bli naturreservat.  

 

Samtliga av de aktuella öar som finns i delområdet omfattas av ett område av 

riksintresse för naturvården enligt 3 kap. 6 § MB. Riksintresseområdet kallas 

Gräsö-Singö skärgård. Skärgården här är relativt oexploaterad och det finns 

sammanhängande grunda områden. Området utgör en mycket variationsrik miljö. 

På ön Själgrundet växer en barrblandskog med höga naturvärden, enligt 

Skogsstyrelsen. Värdena är sådana att de berättigar till miljöersättning. 

Motsvarande gäller för den västra delen av Långgrundet. På öns östra sida är 

Långgrundets naturreservat beläget. Reservatet domineras av en gles 

hällmarkstallskog med en bred klippstrand i nordöst. Syftet med reservatet är att 

säkra ett skärgårdsområde av värde för allmänhetens friluftsliv.  

 

Öarna Skogsskäret – Garpen, Lill-Roten – Stor-Roten och Gåssten – Fisö 

ligger inom ett värdefullt marint havsområde som utpekats som ett s.k. BSPA-

område (Baltic Sea Protected Area). Det innebär att Sverige åtagit sig att skydda 

området långsiktigt enligt en internationell överenskommelse. 

 

Motiv till utvidgat strandskydd inom Singö-området, värdebeskrivning F1 (jämför 

de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i 

beslutstexten): 2, 3, 7. 

Södra Singö-området, värdebeskrivning F2 

 

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. De har särskilt stora värden för friluftsliv 

och turism.  
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Den större delen av det aktuella strandområdet öster om Stomotsand, på Singö, 

ingår i ett närströvsområde enligt kommunens planeringsunderlag (Bilaga 1) till 

översiktsplanen. Inom en stor del av strandavsnittet finns hällmarkstallskog och 

barrskog som har höga naturvärden enligt kommunens planeringsunderlag om 

kustens strandområden. Här har fynd av rödlistade arter gjorts. Den södra delen 

berörs av ett område av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB 

(Backbyn). Backbyn är en kust- och skärgårdsmiljö som speglar den mångsidiga 

ekonomin med fiske och sjöfart, boskapsskötsel och jordbruk och olika binäringar 

på en större ö i Roslagens kustband. 

 

Av planeringsunderlaget om kustens strandområden framgår att 

hällmarkstallskogen på den norra delen av Örsten har höga naturvärden. På de 

centrala delarna av Örsten finns en nyckelbiotop (hassellund/lövskogslund) som 

utpekats av Skogsstyrelsen. Fynd av rödlistade arter har gjorts inom aktuellt 

strandområde och värdena är höga enligt Jordbruksverkets ängs- och 

betesmarksinventering. 

 

Öarna Måssten och Stor-Skarpen omfattas av ett område av riksintresse för 

naturvården enligt 3 kap. 6 § MB. Riksintresseområdet kallas Gräsö-Singö 

skärgård. Skärgården här är relativt oexploaterad och det finns sammanhängande 

grunda områden. Området är en mycket variationsrik miljö. Fynd av rödlistade 

arter har gjorts på ön, och enligt planeringsunderlaget (Bilaga 1) till 

översiktsplanen finns där ett område med geovetenskapligt intresse. Måssten 

ligger inom ett värdefullt marint havsområde som utpekats som ett s.k. BSPA-

område (Baltic Sea Protected Area). Det innebär att Sverige åtagit sig att skydda 

området långsiktigt enligt en internationell överenskommelse. Även på Stor-

Skarpen finns ett område av geovetenskapligt intresse.  

 

Den största delen av Riddarskärets hällmarkstallskog har höga naturvärden 

enligt kommunens planeringsunderlag om kustens strandområden. 

 

Inom det aktuella strandområdet norr om Blåsargården, på Fodgö, är 

naturvärdena till del också höga. Här finns de främst i barrskog. Åt sydost ligger 

ön Fogdösten. Den omfattas av samma område av riksintresse för naturvården 

som Måssten och Stor-Skarpen. Fogdösten är småkuperad och har omväxlande 

och vacker natur vilket gör den till ett välbesökt utflyktsmål. Den glesa och 

vinpinade barrskogen i norr är urskogsartad och den har mycket höga värden 

knutna till dess ålder och orördhet. Enligt planeringsunderlaget (Bilaga 1) till 

översiktsplanen finns på ön även ett område av geovetenskapligt intresse. 

 

Motiv till utvidgat strandskydd inom Singö-området, värdebeskrivning F2 (jämför 

de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i 

beslutstexten): 2, 3, 7. 
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Väddö-området, 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. De har särskilt stora värden för friluftsliv 

och turism.  

 

Inom en stor del av det aktuella strandområdet väster om Byholma har 

Skogsstyrelsen pekat ut en nyckelbiotop i form av en lövängsrest. Här finns flera 

skyddsvärda träd. Strandområdet ingår i ett närströvsområde, enligt kommunens 

planeringsunderlag (Bilaga 1) till översiktsplanen. På den norra delen av 

strandzonen vid Bromskär växer en ädellövskog som utgör ett objekt med 

naturvärden. Av kommunens planeringsunderlag om kustens strandområden 

framgår att det på den södra delen av strandzonen finns en hällmarkstallskog med 

höga naturvärden. Inom området öster om Byholma finns en biotopskyddad äldre 

naturskogsartad barrblandskog. Den barrnaturskog med stort inslag av senvuxna 

träd som omgärdar denna är en nyckelbiotop. Området är i planeringsunderlaget 

(Bilaga 1) till översiktsplanen utpekat som ett närströvsområde.  

På fastlandet, i delområdets nordvästra del, ligger Kvarnbacksmyren. En mindre 

del av aktuellt strandområde är bevuxet en hassellund som utgörs av en 

nyckelbiotop. Utanför passerar en båtsportled i Väddöviken.  

 

Det aktuella strandområdet vid Grisslehamn består till större delen av 

hällmarkstallskog och blandskog med höga naturvärden. Det framgår av 

planeringsunderlaget om kustens strandområden. Området är utpekat som ett 

närströvsområde, och där finns ett utkiksberg. Inom strandzonen finns objekt av 

geovetenskapligt intresse. Detta avsnitt ingår även i ett område av riksintresse för 

kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Grisslehamn). Motivet är bland annat att 

det är en kommunikationsmiljö och sommarnöjesmiljö. Längre söderut ligger 

Norra Fjällboholmarna. Det aktuella strandområdet omfattas i princip helt av ett 

område av riksintresse för naturvården enligt 3 kap. 6 § MB (Gräsö-Singö 

skärgård). Området är en mycket variationsrik miljö. Därutöver ingår strandzonen 

i sin helhet i naturreservatet Tullviksbäcken som också är ett Natura 2000-område. 

Tullviksbäcken är ett av de viktigaste naturliga reproduktionsområdena för 

havsöring i länet. Skogen närmast havet är karg och utgör ett för friluftslivet 

vackert utflyktsmål och strövstråk.  

 

Motiv till utvidgat strandskydd inom Väddö-området, värdebeskrivning G1 

(jämför de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i 

beslutstexten): 1, 2, 3, 6, 7. 

Väddö-området, 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. 
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Bestämmelserna syftar till att värna det värdefulla kust- och skärgårdslandskapet 

med sina unika natur- och kulturvärden. De har särskilt stora värden för friluftsliv 

och turism. En båtsportled passerar i Väddöviken, enligt kommunens 

planeringsunderlag (Bilaga 1) till översiktsplanen.  

 

I stort sett hela det aktuella strandområdet norr om Björkkulla har dokumenterat 

höga naturvärden på grund av den hävdgynnade floran. Här finns en moränrygg 

med hällmarksinslag och hedartad växtlighet. Delar av området har enligt 

Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering höga värden vilket berättigar 

till miljöersättning. 

 

Delområdets aktuella strandområden vid Steneborg, Edeby och Väddö norr om 

Älmsta på Väddös västra sida, omfattas av ett område av riksintresse för 

friluftslivet enligt 3 kap. 6 § MB (Stockholms skärgård - yttre delen). Området ger 

möjligheter för bland annat båtliv, fiske, kanoting och naturstudier. Landskapet 

vid Edeby och söder därom är småskaligt och varierat. Enligt kommunens 

planeringsunderlag om kustens strandområden finns inom strandavsnittet vid 

Edeby partier med lövskog, hagmark med löv- och barrträd, blandskog samt 

fuktlövskog som har höga naturvärden. Längre söderut, vid Väddö, har 

Skogsstyrelsen pekat ut en lövskogslund/hagmarksskog med naturvärden. 

Värdena är sådana att de berättigar till miljöersättning. Markerna betas och här 

växer en rik hävdgynnad flora. Området är främst bevuxet av lövträd. Inom 

strandområdet finns ett Natura 2000-område. Av planeringsunderlaget (Bilaga 1) 

till översiktsplanen framgår att det finns en badplats i området och att det ingår i 

en kulturmiljö av lokalt intresse (Väddö kyrka). Den södra delen av strandområdet 

berörs av dokumenterat höga naturvärden i form av en blandlövskogshage med 

hävdgynnad flora. 

 

På Väddös östra sida ingår de aktuella strandavsnitten vid Havsskogen och norr 

om Edebyhamn till del inom ett område av riksintresse för naturvården enligt 3 

kap. 6 § MB (Gräsö-Singö skärgård). Området är en mycket variationsrik miljö. 

Vid Havsskogen är naturen karg, och den kustnära skogen består av lågvuxen 

hällmarkstallskog. Både som naturtyp och som tillgång för friluftslivet har 

området stort värde. Strandområdet norr om Edebyhamn har högt naturvärde 

genom den rika, kalkgynnade växtligheten. I den norra delen av området växer en 

kalkbarrskog som är nyckelbiotop. I den södra delen finns en äldre 

naturskogsartad barrblandskog som är biotopskyddad. Området är 

geovetenskapligt intressant.   

 

Enligt kommunens planeringsunderlag om kustens strandområden finns inom 

strandavsnittet vid söder om Havsängen hällmarkstallskog med höga 

naturvärden.  

 

Motiv till utvidgat strandskydd inom Väddö-området, värdebeskrivning G2 

(jämför de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i 

beslutstexten): 1, 2, 3, 5, 7. 
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Väddö-området, värdebeskrivning G3 

 

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. De har särskilt stora värden för friluftsliv 

och turism. Med undantag av strandskyddsområdena på fastlandet ligger de 

aktuella strandområdena inom den i regionplanen utpekade regionala 

grönstrukturen och då inom ett område med stora samlade rekreations-, natur- och 

kulturvärden.  

 

På Rönnskärs udde ligger ett litet naturreservat. Hällmarksområdet på Rönnskärs 

udde är en klassisk fågellokal och det främsta skälet till att området skyddas som 

naturreservat. I övrigt består reservatet av ett skogsbestånd som är relativt 

opåverkat. I princip samma område utgör ett biotopskyddsområde. Det ligger 

inom ett område som omfattas av riksintresse för naturvården enligt 3 kap. 6 § 

MB (Gräsö-Singö skärgård). Området är en mycket variationsrik miljö.  

Av planeringsunderlaget (Bilaga 1) till översiktsplanen framgår att strandzonen 

berörs av ett område av geovetenskapligt intresse. Inom den södra delen av det 

aktuella strandområdet växer en blandskog med högt naturvärde enligt 

kommunens planeringsunderlag om kustens strandområden.  

 

Samma underlag redovisar att partier med barrskog på den västra sidan av 

Väddö kanal har högt naturvärde. Här har Skogsstyrelsen pekat ut ett skogsbete 

som ett objekt med naturvärde. Strandavsnittet ligger delvis inom ett område av 

riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Väddö kanal). Väddö 

kanal utgör en kommunikationsmiljö där en forntida farled i ett skärgårdslandskap 

utvecklats genom en grävd kanal på 1200-1300-talen. Den utgörs även av den 

nuvarande kanalen från 1819-1832, samt odlingsbygden utmed vattenleden.  

 

Den aktuella strandzonen på den östra sidan av Väddö kanal ligger i stort sett 

helt inom samma område av riksintresse för kulturmiljövården, samt även inom 

ett område av riksintresse för naturvården vid namn Väddö; västra delen, enligt 3 

kap. 6 § MB. Området är småkuperat och präglas av ett småbrutet 

odlingslandskap. Här finns många och varierande naturbetesmarker med höga 

botaniska värden. Den nordligare delen av strandområdet ligger inom ett område 

av riksintresse för friluftslivet (Stockholms skärgård - yttre delen). Området ger 

möjligheter för bland annat båtliv, fiske, kanoting och naturstudier. Inom den 

södra delen finns ett Natura 2000-område. Här finns betesmarker med särskilda 

värden som berättigar till miljöersättning, och flera fynd av rödlistade arter har 

gjorts. En båtsportled passerar i Väddö kanal, enligt kommunens 

planeringsunderlag (Bilaga 1) till översiktsplanen.  

 

Norr om Norra Rörvik ligger det aktuella strandområdet i sin helhet inom 

Rörviks naturreservat. Det är även ett Natura 2000-område. Reservatet utgörs av 

en udde; Ramsviksudden. Vegetationen består omväxlande av lundartad 
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ädellövskog och barrskogspartier. Området har höga botaniska värden och har 

lokal betydelse för det rörliga friluftslivet.  

 

Strandzonen på norra Barnens ö ligger till större delen inom ett Natura 2000-

område. Delvis är det även ett biotopskyddsområde. Delar av strandområdet och 

den utanförliggande Samnäsfjärden omfattas av ett område av riksintresse för 

naturvården enligt 3 kap. 6 § MB (Samnäsfjärden) då Samnäsfjärden är en stor, 

skyddad, oexploaterad och representativ trösklad havsvik med ett orört 

tillrinningsområde. Inom den västra delen av strandområdet finns en lövängsrest 

som utgör en nyckelbiotop och som planeras bli naturreservat. Längre åt öster 

finns en kalkbarrskog som är en nyckelbiotop. Hela detta strandområde ligger 

inom ett område av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB 

(Barnens ö). Skollovskolonierna har ett socialhistoriskt intresse. Inom området 

finns bland annat trädgårdsanläggningar, gångstigar och anläggningar för bad och 

sport. 

 

Samma riksintresseområden för kulturmiljövård respektive naturvård berör även 

det aktuella strandområdet på nordöstra Barnens ö. Stranden omfattas till större 

delen av samma Natura 2000-område som tidigare nämnd strandzon västerut. Här 

finns delvis två biotopskyddsområden, flera nyckelbiotoper och två betesmarker 

med särskilda värden som berättigar till miljöersättning. Flera fynd av rödlistade 

arter har gjorts inom det aktuella strandområdet. Även strandzonen söder om 

Skogstorp, öster om Sundsro och på Betsö omfattas av riksintresseområdet för 

kulturmiljö Barnens ö. Enligt kommunens planeringsunderlag om kustens 

strandområden växer en hällmarkstallskog med högt naturvärde inom delar av 

strandområdet öster om Sundsro och söder om Skogstorp. På Betsö finns en 

barrskog med högt naturvärde.   

 

Motiv till utvidgat strandskydd inom Väddö-området, värdebeskrivning G3 

(jämför de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i 

beslutstexten): 1, 2, 3, 5, 7. 

Björkö - Arholmaområdet, 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. De har särskilt stora värden för friluftsliv 

och turism.  

 

Strandzonerna väster respektive öster om sjön Norrviken ligger inom den i 

regionplanen utpekade regionala grönstrukturen och har stora samlade 

rekreations-, natur- och kulturvärden. Väster om sjön berörs stranden av en 

barrblandskog som enligt Skogsstyrelsen utgör ett objekt med naturvärde. Öster 

om sjön finns en barrskog/hällmarkstallskog med högt naturvärde enligt 

kommunens planeringsunderlag om kustens strandområden. Av samma underlag 
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framgår att den större delen av strandområdet på Storholmen består av en 

barrskog/blandskog med högt naturvärde. 

 

Öster om Bylehamn finns inom det aktuella strandavsnittet en nyckelbiotop i 

form av en barrskog med rikligt med lågor. Längre åt öster ligger Långören. På 

dess västra del växer en blandskog med högt naturvärde enligt kommunens 

planeringsunderlag om kustens strandområden. Även inom strandområdet norr 

om Sjöstaden finns en skog med högt naturvärde, men här rör det sig främst om 

hällmarkstallskog. Området har höga värden enligt Jordbruksverkets ängs- och 

betesmarksinventering. Söder om Sjöstaden är det dels barrskog/blandskog och 

dels en glosjö (en nästan helt isolerad flad) som hyser höga värden. 

 

Stora och Lilla Änklingen omfattas till del av ett område av riksintresse för 

naturvården enligt 3 kap. 6 § MB (Gräsö - Singö skärgård). Denna skärgård är en 

mycket variationsrik miljö. De intilliggande fjärdarna är värdefulla. Enligt 

planeringsunderlaget om kustens strandområden finns flera naturområden med 

höga naturvärden på såväl Stora som Lilla Änklingen. På Lilla Änklingens östra 

sida finns också en barrskog med rikligt med lågor och ymnigt mosstäcke. Den är 

en nyckelbiotop. Arsläjan är en halvö norr om Änklingarna. Den omfattas av 

Arsläjans naturreservat och av ett Natura 2000-område, liksom av det ovan 

nämnda riksintresseområdet för Gräsö - Singö skärgård. Arsläjans naturreservat 

hyser en rik variation av naturtyper. I de centrala delarna finns hällmarkstallskog, 

granskog, sumpskog och blandskog med stort lövinslag. På halvöns norra delar 

står naturskog med krumma, cirka 300-åriga tallar. Området är ett fint utflyktsmål 

för friluftsliv. Det finns tältnings- och badmöjligheter.  

 

Naturen inom stora delar av det aktuella strandområdet norr om Simpnäs har 

höga naturvärden enligt kommunens planeringsunderlag om kustens 

strandområden. Detsamma gäller vissa delar av strandavsnittet mellan Nybyn och 

Rumshamn samt stranden söder om Rumshamn. Inom det senare finns en 

barrskog, med ett stort inslag av senvuxna träd och rikligt med hänglavar, som av 

Skogsstyrelsen utpekats som nyckelbiotop. Naturvärdena är höga i skogen även 

söder om Östersjö. 

 

Inom delområdets sydligaste del ligger Krokholmen. Denna ö, liksom 

Storasken, Björkholmen (söder om orten Björkholmen) och den södra delen av 

Marboön och Österbyholmarna omfattas 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. Hela Krokholmen har sådana botaniska och 

kulturhistoriska värden (den är en nyckelbiotop i form av en frodig 

lövskogslund/hassellund) att ett naturvårdsavtal för skötseln upprättats mellan 
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markägare och Skogsstyrelsen. Delar av Storaskens södra del berörs också av en 

nyckelbiotop (lövskogslund). På Marboön och Österbyholmarna har 

lövskogen/blandskogen bedömts ha höga naturvärden enligt planeringsunderlaget 

om kustens strandområden.  

 

Det aktuella strandområdet norr om Mariehill berörs av en barrskog med rikligt 

med död ved som utpekats som nyckelbiotop. 

 

Strandavsnittet söder om Väster Edsvik hyser i sin södra del ett område med 

skyddsvärda träd. Det rör sig om lövträd och en lövängsrest och dessa utgör en 

nyckelbiotop. Till stor del har naturen här, och inom strandområdet nära 

Söderbacken, höga naturvärden enligt vad som framgår av planeringsunderlaget 

om kustens strandområden.  

 

En båtsportled passerar i Väddö kanal, enligt kommunens planeringsunderlag 

(Bilaga 1) till översiktsplanen.  

 

Motiv till utvidgat strandskydd inom Björkö - Arholmaområdet, värdebeskrivning 

H1 (jämför de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i 

beslutstexten): 2, 3. 

Björkö - Arholmaområdet, 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. De har särskilt stora värden för friluftsliv 

och turism. Därutöver omfattas området av riksintresse för såväl friluftslivet 

(Stockholms skärgård, yttre delen) som naturvården (Stockholms skärgård; 

Arholma – Söderarm) 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. Arholma-området har utomordentligt stora värden och 

artförekomsten och artsammansättningen är mycket varierad. Landskapet präglas 

av slipade klippor, en sparsam men intressant växtlighet, ett rikt fågelliv samt 

värdefulla brackvattenmiljöer. Arholma och näraliggande öar utgör ett 

omväxlande kulturbetonat skärgårdslandskap och ett attraktivt utflyktsmål. 

 

Med undantag av Stridsholmen/Krokholmen och Grässkär i delområdets södra del 

omfattas hela området av landskapsbildsskydd. 

 

På norra Granö finns en barrskog med högt naturvärde enligt kommunens 

planeringsunderlag om kustens strandområden. Av samma underlag framgår att 
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även blandskogen på Kasholmen har högt naturvärde. Kasholmens södra del 

ingår som en del av naturreservatet Arholma-Idö. Dessa öar präglas av öppna 

odlingslandskap med åkrar och betesmarker. Vissa av betesmarkerna har en artrik 

flora. I övrigt karaktäriseras området av barrskogar och hällmarker. Mot öster 

präglas vegetationen av närheten till havet. Reservatet har många flacka 

klippstränder och ett flertal attraktiva sandstränder som är väl lämpade för bad.  

 

Inom det aktuella strandområdet på nordvästra Arholma har Skogsstyrelsen 

pekat ut en barrblandskog med naturvärden. I princip hela det berörda området har 

höga naturvärden enligt planeringsunderlaget om kustens strandområden. Hela 

Arholma omfattas av ett område av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 

6 § MB (Arholma). Skärgårdsmiljön med byn Arholma har utgjort en av de 

nordligaste utposterna i Stockholms skärgård efter farleden norrut, med en 

sammansatt ekonomi baserad på jordbruk, sjöfart och fiske. Området omtalas 

redan på medeltiden.  

 

Nordväst om Arholma ligger Mellanskär. Dess södra del omfattas av ett 

geologiskt värdefullt område enligt planeringsunderlaget (Bilaga 1) till 

kommunens översiktsplan.  

 

De aktuella strandavsnitten på nordöstra Arholma ligger inom samma 

riksintresseområde för kulturmiljövården som strandområdet på nordvästra 

Arholma. De ingår också delvis som en del av det tidigare omnämnda 

naturreservatet Arholma-Idö. Inom strandområdets nordöstligaste delar finns sjöar 

och andra områden med olika naturtyper som bedömts ha högt naturvärde enligt 

planeringsunderlaget om kustens strandområden. Av samma underlag framgår att 

Ovanskär har klippstränder/klipphällar med höga naturvärden. Hela Björkskär 

ingår i naturreservatet Arholma-Idö. 

 

De aktuella strandzonerna på östra Arholma, nordväst om ön Villösan, omfattas 

också av området av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § 

MB(Arholma). Ett av områdena ingår i Arholma-Idö naturreservat och det andra 

omfattas nästan i sin helhet av en nyckelbiotop i form av en 

barrskog/barrnaturskog med rikligt med död ved, ymnigt mosstäcke och 

kulturhistoriska värden. Det finns planer på att inrätta ett naturreservat i området. 

 

När det gäller nedanstående öar söder om Arholma har eventuella lundområden på 

dessa stort botaniskt intresse. Den norra delen av ön Villösan är del av 

naturreservatet Arholma-Idö. Inom Villösans centrala strandområde har 

Skogsstyrelsen utpekat en granskog med naturvärden. I anslutning till ön finns här 

en lämplig naturhamn. Hela Hummelön ingår också i Arholma-Idö naturreservat. 

På Isskär berörs det aktuella strandområdet av en ädellövskog med naturvärden. 

På delar av ön växer blandskog med högt naturvärde enligt kommunens 

planeringsunderlag om kustens strandområden. På en stor del av Stridsholmen 

finns en granskog med naturvärden. På Krokholmen finns en nyckelbiotop 

bestående av en lövskogslund och lövrika skogsbryn med värdefull 
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kryptogamflora. Grässkär är bevuxen med lövskog med högt naturvärde, och ön 

har stor betydelse för häckande sjöfågel enligt planeringsunderlaget om kustens 

strandområden. 

 

Motiv till utvidgat strandskydd inom Björkö - Arholmaområdet, värdebeskrivning 

H2 (jämför de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i 

beslutstexten): 1, 2, 3, 7. 

Vätö-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. De har särskilt stora värden för friluftsliv 

och turism.  

 

Strandområdet vid Hallboda, väster om Sandängsfjärden, ingår i den i 

regionplanen utpekade regionala grönstrukturen och då inom ett område med stora 

samlade rekreations-, natur- och kulturvärden. Stora delar omfattas också av ett 

område av riksintresse för naturvården enligt 3 kap. 6 § MB (Utålskedjan). 

Vattensystemet Utålskedjan är ca 1 mil långt. Det mynnar ut i havet. Sjösystemet 

omges av ett omväxlande landskap som fortfarande har en mycket ålderdomlig 

karaktär samt ädellöv- och barrskogar med en rik, kalkpåverkad växtlighet. 

Området hyser ett värdefullt djurliv med förekomst av flera rödlistade arter. 

Utålskedjans värden ligger i dess rika växt- och djurliv samt dess betydelse för 

forskningen av hur havsvikar genom landhöjningen avsnörs till insjöar. Inom det 

aktuella strandavsnittet har Skogsstyrelsen pekat ut två objekt med naturvärden, 

och det förekommer områden med höga naturvärden enligt kommunens 

planeringsunderlag om kustens strandområden. 

 

Även strandsträckan Harö – Rispan ingår i den regionala grönstrukturen som ett 

område med stora samlade rekreations-, natur- och kulturvärden. Liksom stranden 

väster om Sandängsfjärden omfattas stora delar av strandzonen, samt ön 

Masholmen, av riksintresseområdet för naturvård vid namn Utålskedjan. Längs 

sträckan Harö – Rispan finns en lövskogslund/hagmarksskog med naturvärden, 

enligt Skogsstyrelsen. Ädellövskogsbestånden och lundarna vid Rispan är det 

största ädellövskogsdominerade området i Norrtälje kommun. Framför allt rör det 

sig om gamla ekbackar. Vid Rispan finns en nyckelbiotop i form av en 

lövängsrest som växer på kalkrik jordart. Här finns betesmarker med särskilda 

värden som berättigar till miljöersättning. Enligt planeringsunderlaget om kustens 

strandområden kan man inom det aktuella strandavsnittet hitta områden med höga 

naturvärden.  

 

En stor del av det aktuella strandområdet norr om Vätöhuvud har dokumenterat 

höga naturvärden. Skogsområdenas höga värden är främst knutna till gamla 

ädellövträd och tillgången till död ved från lövträd. Inom området finns en 
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hassellund som är utpekad som nyckelbiotop. Det är även den centralt belägna 

lövrika barrnaturskogen. Enligt planeringsunderlaget (Bilaga 1) till 

översiktsplanen är stora delar av det aktuella strandområdet av lokalt 

naturvårdsintresse. 

 

Den norra delen av Långholmen och hela Käringö, på Vätös sydöstra sida, 

omfattas 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 båda öarna är blandskogsbevuxna med ett stort inslag av 

ädla lövträd och värdefull lundvegetation. De höga naturvärdena är främst knutna 

till den rika växtligheten. Naturreservat planeras för de bägge öarna Långholmen 

och Käringö. Inom strandområdet öster om Österskogen finns en barrsumpskog 

med höga naturvärden enligt planeringsunderlaget om kustens strandområden.  

 

Vid Väthövda, inom den sydliga delen av strandsträckan Väthövda - Sunddalen 

finns ett småbrutet kulturlandskap där man kan se prov på terrasserade åkrar, 

något som är ovanligt för länet. Väthövda har lokalt intresse för 

kulturmiljövården. Längre åt norr finns flera nyckelbiotoper. Området är här 

främst bevuxet med gammal barrskog med inslag av lövskog. Det finns gott om 

död ved, vilket har gynnat sällsynt kryptogamflora. Inom den nordliga delen av 

den aktuella strandsträckan finns flera områden med höga naturvärden, bland 

annat en hagmark med löv- och barrträd. Det framgår av planeringsunderlaget om 

kustens strandområden. Enligt samma underlag finns områden med högt 

naturvärde längre norrut, inom strandavsnittet söder om Överlöpe. Här finns en 

campingplats. Söder om Nysättra växer en barrskog med höga naturvärden.  

 

Inom den aktuella strandsträckan mellan Storholmen och Masby, norr om 

Norrtäljeviken, finns flera områden med höga naturvärden enligt kommunens 

planeringsunderlag om kustens strandområden. Kring Storholmen finns flera 

nyckelbiotoper och något objekt med naturvärde utpekat av Skogsstyrelsen. Här 

finns också områden med skyddsvärda träd. Strax söder om Vissbole finns ett 

skogsbete med sådana naturvärden att ett naturvårdsavtal för skötseln har träffats 

mellan markägare och Skogsstyrelsen. Värdena är sådana att de berättigar till 

miljöersättning. Detta område är delvis en nyckelbiotop. Där finns betad skog och 

grova ädellövträd och området har kulturhistoriska värden. Väster om Lunda udde 

ligger en badplats. 

 

Motiv till utvidgat strandskydd inom Vätö-området, värdebeskrivning I (jämför de 

sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 

2, 3, 7. 
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Yxlan - Blidöområdet, 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. De har särskilt stora värden för friluftsliv 

och turism. De centrala och sydöstra delarna av området omfattas av ett område 

av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Stockholms skärgård, mellersta 

delen). Landskapet är mosaikartat och omväxlingen gör öarna attraktiva för 

strövande, men här finns också goda möjligheter att finna ostörda badklippor eller 

lugna ankarvikar. Flera bryggor för kollektiv båttrafik gör att även de utan egen 

båt ges möjlighet att uppleva skärgården.  

 

Björkhagen ligger i delområdets södra del. Inom det aktuella strandområdet finns 

en havsstrandäng som har höga naturvärden enligt Jordbruksverkets ängs- och 

betesmarksinventering. Värdena berättigar till miljöersättning. Havsstrandängen 

har karaktäristisk hävdgynnad flora och är välhävdad. Den övergår till hagmark. 

Av kommunens planeringsunderlag (Bilaga 1) till översiktsplanen framgår att 

området har lokalt naturvårdsintresse. Norr om området har Skogsstyrelsen pekat 

ut en barrblandskog med naturvärden.  

 

Strax utanför kusten vid Björkhagen ligger Värningsö. Inom strandområdena 

finns flera områden med höga naturvärden enligt kommunens planeringsunderlag 

om kustens strandområden. I norr finns ett skogsbete med naturvärden som 

utpekats av Skogsstyrelsen. Österut ligger Nämmarö. På dess norra del växer en 

barrnaturskog med rikligt med död ved, ymnigt mosstäcke och värdefull 

kryptogamflora. Den utgör en nyckelbiotop. Den större delen av Rävsund, som 

ligger öster om Nämmarö, omfattas av en barrskog med höga naturvärden enligt 

planeringsunderlaget om kustens strandområden. Av samma underlag framgår att 

även stora delar av den näraliggande Lill-Andö hyser skog med höga 

naturvärden. Där finns också en nyckelbiotop i form av en aspskog.  

 

Norrut, mellan Aspö och Tullerö, finns ett område med stor betydelse för 

häckande sjöfågel. På Tullerös norra del växer en naturskogsartad barrskog 

Områdena har sådana naturvärden att ett naturvårdsavtal för skötseln upprättats 

mellan markägare och Skogsstyrelsen. Strax öster om Tullerö ligger 

Sandö/Gränet. På Gränet finns en bergbrant med stort inslag av senvuxna träd 

och rikligt med död ved. Området är en nyckelbiotop. 

 

Norr om Ängsö nationalpark ligger bland annat Hemmarö, Stor-Aspö, 

Ösmansö, Högmarsö och Lilla Stensholmen (öster om Stora Stensholmen) 

En stor del av de aktuella strandområdena på dessa öar har dokumenterat höga 

naturvärden. På Hemmarö finns flera nyckelbiotoper som exempelvis en 

lövskogslund med värdefull kryptogam- och kärlväxtflora och en 

barrnaturskog/barrskog med ymnigt mosstäcke och värdefull kryptogamflora. På 

Högmarsös norra del finns en nyckelbiotop i form av en barrnaturskog/barrskog 
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med ymnigt mosstäcke och rikligt med död ved. Även på Lilla Stensholmen finns 

en nyckelbiotop, här i form av en barrnaturskog och lövskogslund med rikligt med 

döda träd och högstubbar samt spärrgreniga grova träd. 

 

Dåderholmen, utanför Grovstanäs på fastlandet, är till stor del bevuxen med 

barrnaturskog/barrskog och Skogsstyrelsen har utpekat den som ett objekt med 

naturvärden. Skogen hyser rikligt med död ved och rikligt med lågor. Mosstäcket 

är ymnigt och det finns värdefull kryptogamflora. 

 

Strax väster om Svartnö ligger Västerö och Stor-Klyppingen. Stora delar av 

strandområdena på dessa bägge öar har dokumenterat höga naturvärden. På 

Västerös västra sida finns ett område med hällmarstallskog och en glosjö (nästan 

helt isolerad flad) med höga naturvärden enligt planeringsunderlag om kustens 

strandområden.  

 

Delar av de aktuella strandavsnitten på Svartnö har höga värden. Värdena är 

särskilt knutna till markerna kring de större grunda vikarna Söderfladen, 

Eknöviken och Östra Lermaren. Betade havsstrandängar omger Söderfladen och 

Östra Lermaren, medan Eknöviken omges av sankmarker. I övrigt består 

markerna av skogsmark och ett småskaligt kulturlandskap. I området finns bitvis 

en rik flora, skogsfågel och sjöfågel. Området vid Söderfladen utgör ett Natura 

2000-område. Det ingår också, tillsammans med områdena kring Eknöviken och 

Östra Lermaren, i ett område som omfattas av riksintresse för naturvården enligt 3 

kap. 6 § MB (Östra Lermaren). Skälet är att de är relativt orörda, har höga 

naturvärden och att de är de minst exploaterade trösklade havsvikarna i den inre 

skärgården i länet. Söder om Östra Lermaren finns ett geologiskt värdefullt 

område enligt kommunens planeringsunderlag (Bilaga 1) till översiktplanen. I 

anslutning till Svartnös nordöstra sida ligger Östra Björkholmen. På denna växer 

en blandskog med höga naturvärden enligt kommunens planeringsunderlag om 

kustens strandområden. 

 

Motiv till utvidgat strandskydd inom Yxlan - Blidöområdet, värdebeskrivning J1 

(jämför de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i 

beslutstexten): 2, 3, 7. 

Yxlan – Blidöområdet, 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. De har särskilt stora värden för friluftsliv 

och turism. Sånär som för områdena på Yxlan omfattas alla de aktuella 

strandområdena i delområdets södra del av dels ett område av riksintresse för 

friluftslivet och dels ett område av riksintresse för naturvården enligt 3 kap. 6 § 

MB. Det handlar om Stockholms skärgård, mellersta delen. Landskapet är 

mosaikartat och omväxlingen gör öarna attraktiva för strövande, men här finns 
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också goda möjligheter att finna ostörda badklippor eller lugna ankarvikar. Flera 

bryggor för kollektiv båttrafik gör att även de utan egen båt ges möjlighet att 

uppleva skärgården. Det omväxlande landskapet rymmer ett stort antal naturtyper. 

Särskilt värdefulla är bland annat stränder, våtmarker, ädellövlundar och äldre 

barrskogsbestånd. Växt- och djurlivet är rikt. 

 

Det aktuella strandavsnittet på Granö, i delområdets sydvästligaste del, har 

dokumenterat höga naturvärden. Värdena är främst knutna till den intressanta 

växtligheten, det rika fågellivet och betydelsen för friluftslivet. Den 

barrskogsbevuxna Granön är bergig och rik på hällmarker. Skogsstyrelsen har här 

pekat ut en barrskog med ymnigt mosstäcke (nyckelbiotop) och en 

blandsumpskog (objekt med naturvärde).  

 

Strandområdet norr om Starrbäck på Yxlan består av skogsklädda bergspartier 

och svackor ner mot stranden. Detta skogsområde är ett av Mellansveriges få 

exempel på kalkhedskog. Området har en intressant kalkpåverkad flora. I en 

bergsbrant finns en nyckelbiotop med grova ädellövträd, stort inslag av senvuxna 

träd och ymnigt mosstäcke. Ett annat område har också skyddsvärda träd. Inom 

den aktuella strandzonen norr om Sandviken, även det på Yxlan, finns några 

områden av hällmarkstallskog med höga naturvärden enligt kommunens 

planeringsunderlag om kustens strandområden. 

 

Av samma underlag framgår att Lilla Askholmen, som ligger i delområdets 

sydöstra del, i princip i sin helhet är bevuxen av lövskog med inslag av 

ädellövträd och att den har höga naturvärden. Det har även den hällmarkstallskog 

och blandskog som präglar större delarna av Kroksö. Kroksö ligger norr om Lilla 

Askholmen. På öns västra sida finns en liten nyckelbiotop i form av en aspskog 

och sekundär lövnaturskog. På södra Blidö ligger Linkuddens naturreservat. 

Naturen är omväxlande med hällmarkstallskog samt gran- och lövskog. I området 

finns också öppna betesmarker med typisk hävdgynnad flora. Stränderna runt 

reservatet utgörs delvis av släta, badvänliga klippor, dels steniga områden eller 

vassbevuxna partier. Området har stor betydelse för allmänhetens friluftsliv. Åt 

öster finns Storskäret på vilken Skogsstyrelsen pekat ut en alsumpskog med 

naturvärden.  

 

Norr om Blidö ligger Oxhalsö och på dess norra sida finns inom det aktuella 

strandområdet en blandskog med inslag av ädellövskog med höga naturvärden 

enligt kommunens planeringsunderlag om kustens strandområden. Delar av 

skogsområdet består av en kalkbarrskog med värdefull kärlväxtflora som utgör en 

nyckelbiotop. 

 

I delområdets nordvästra del ligger ön Storsvansen. Till övervägande del består 

den av ädellövskog som har höga naturvärden enligt planeringsunderlaget om 

kustens strandområden. Åt nordöst finns Gåsö vars oexploaterade delar är 

bevuxna med blandskog som även den har höga naturvärden. Ladholmen är 

bevuxen av lövskog och har av Skogsstyrelsen utpekats som ett objekt med 
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naturvärde. Bullerskär omfattas i sin helhet av Bullerskärs naturreservat och ett 

Natura 2000-område. Därutöver ingår ön i ett område av riksintresse för 

naturvården enligt 3 kap. 6 § MB (Stockholms skärgård; Vidinge – Svartlöga – 

Lökaö - Harö). Området har utomordentligt stora naturvärden och det finns goda 

möjligheter till friluftsliv som exempelvis båtsport och fiske. Växt- och djurlivet 

är i flera avseenden mycket intressant och många företeelser är i ett globalt 

perspektiv unika. Bullerskär består av svallad kalkhaltig morän bevuxen med 

naturskogsartad granskog utan spår av mänsklig påverkan samt ett mindre parti 

med lundartad lövskog. Här finns också mindre torrängspartier och en sandstrand. 

Floran är rik. 

 

Motiv till utvidgat strandskydd inom Yxlan - Blidöområdet, värdebeskrivning J2 

(jämför de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i 

beslutstexten): 2, 3. 

Tjockö-området, värdebeskrivning K1 

 

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. De har särskilt stora värden för friluftsliv 

och turism. Alla de aktuella öarna utom Tunholmen omfattas av ett område av 

riksintresse för friluftsliv 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.  

 

Delområdets nordliga och östliga delar omfattas även av ett område av 

riksintresse för naturvården enligt 3 kap. 6 § MB (Stockholms skärgård; Arholma 

– Söderarm). Området har utomordentligt stora värden och artförekomsten och 

artsammansättningen är mycket varierad. Landskapet präglas av slipade klippor, 

en sparsam men intressant växtlighet, ett rikt fågelliv samt värdefulla 

brackvattenmiljöer. 

 

Ön Gräddö-Asken ligger i delområdets västliga del. Det aktuella strandområdets 

västra del berörs av en lövskogslund/hagmarksskog som av Skogsstyrelsen 

utpekats som ett objekt med naturvärden. Flera områden har höga naturvärden 

enligt kommunens planeringsunderlag om kustens strandområden. Åt nordost 

ligger Lidön, Västerholmen, Mellanholmen/Gyltan och Skabbö som till 

övervägande del omfattas av Lidö naturreservat (några små områden på Lidön 

ingår inte i reservatet). Öarna är relativt flacka och huvudsakligen bevuxna med 

barrskog. Inslag av ädellövskog finns. Lundfloran är väl utvecklad på många håll. 

Stora delar av skogsmarken har höga naturvärden. På Lidö finns också ett 
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odlingslandskap med åker- och betesmarker som successivt restaureras. Servering, 

stuguthyrning och vandrarhem finns på ön. Området är attraktivt för friluftslivet. 

Stora delar av Lidön omfattas även av ett Natura 2000-område. I nordöst växer en 

urskog, och på öns östra sida finns en lämplig naturhamn. Vegetationen på 

Västerholmen är mycket frodig. Den består av ädellövskog och blandskog med en 

rik lundflora. Även på Mellanholmen/Gyltan och Skabbö är vegetationen frodig. 

Skabbö omfattas i sin helhet av samma Natura 2000-område som Lidö. Skogen 

här är urskogsartad. 

 

Fårholmen ligger söder om Tjockö. Till övervägande del ingår ön i Fårholmens 

naturreservat. Fårholmens höglänta delar är glest granbevuxna med spridda inslag 

av lövträd. På ön finns en gammal betesmark som är rik på ängs- och lundväxter. 

Fårholmen är välbesökt av traktens båtfolk. Norr om den intilliggande Granhamn 

finns en lämplig naturhamn. Strax intill Granhamn ligger Kulkan/Idholmen. 

Denna ö är bevuxen med aspskog och en hassellund och den utgör i sin helhet en 

nyckelbiotop. Enligt kommunens planeringsunderlag om kustens strandområden 

är naturvärdena höga på stora delar av Stor-Hillö. 

 

Ön Stora Själstenen ligger söder om Gisslingö. Skogsstyrelsen har pekat ut 

lövskogen där som ett objekt med naturvärden. Åt nordväst finns Södra 

Lönnskär som är bevuxen med urskogsartad natur. En stor del av ön utgörs av en 

nyckelbiotop i form av en barrnaturskog med rikligt med död ved och ett ymnigt 

mosstäcke. I anslutning till Södra Lönnskär och de intilliggande öarna finns en 

lämplig naturhamn. Norröver ligger Tyvön. Inom det aktuella strandområdet 

väster om Marviken har Skogsstyrelsen pekat ut en granskog med naturvärden. 

Strandzonen berörs även av ett biotopskyddsområde (barrnaturskog). Den östra 

delen av strandområdet öster om Marviken ingår även den i ett 

biotopskyddsområde (barrnaturskog). 

 

Gisslingö/Korsö är småkuperade och barrskogsbevuxna öar. De har 

dokumenterat höga naturvärden. På Gisslingö har vissa skogspartier utvecklats 

fritt under mycket lång tid och dessa bestånd bedöms vara bland de mest 

värdefulla urskogsartade skogsbestånd som finns i länet. Stormaren och Lillträsket 

och deras omgivningar utgör ett Natura 2000-område. Miljön ingår delvis i den 

nationella myrskyddsplanen. Det finns planer på att inrätta ett naturreservat i 

området. På den sydvästra delen av Gisslingö växer inom den aktuella 

strandzonen en urskogsartad barrnaturskog med rikligt med död ved, stort inslag 

av senvuxna träd och ett ymnigt mosstäcke. Området har stora ornitologiska 

värden och det är utpekat som en nyckelbiotop. På den östra sidan av ön växer en 

annan urskogsartad barrnaturskog. Även den är utpekad som en nyckelbiotop och 

har hydrologiska värden. Fynd av rödlistade arter har gjorts inom de aktuella 

strandområdena på Gisslingö. I anslutning till den västra sidan av ön finns ett 

område av stor betydelse för häckande sjöfågel enligt kommunens 

planeringsunderlag om kustens strandområden. Mellan Gisslingö och Korsö finns 

en lämplig naturhamn. På Korsö dominerar tallhällmarker och på de flackare 

delarna finns lågvuxen granskog. Hela Korsö utgör en nyckelbiotop. Det rör sig 
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här om en delvis urskogsartad barrnaturskog/barrskog med rikligt med död ved, 

stort inslag av senvuxna träd och ett ymnigt mosstäcke. Värdena är också 

kulturhistoriska.  

 

På öarna Torparö, Stockholmen, Norrö och Söderö växer barrblandskog. 

Skogen har utpekats av Skogsstyrelsen som objekt med naturvärden.  

Motsvarande gäller för Inre Håkansskär, som ligger nordöst om 

Björkskär/Trångskär, men här består den värdefulla skogen av lövskog. 

 

Motiv till utvidgat strandskydd inom Tjockö-området, värdebeskrivning K1 

(jämför de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i 

beslutstexten): 1, 2, 3, 7. 

Tjockö-området, värdebeskrivning K2 

 

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. De har särskilt stora värden för friluftsliv 

och turism. Alla öarna utom Kapellskärsskäret omfattas även av ett område av 

riksintresse för friluftslivet (Stockholms skärgård, yttre delen) 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. Kapellskärsskäret ingår inte heller i 

områdena av riksintresse för naturvården enligt 3 kap. 6 § MB (Stockholms 

skärgård; Vidinge – Svartlöga – Lökaö – Harö respektive Arholma - Söderarm). 

Naturvärdena är här utomordentligt stora och artförekomsten och 

artsammansättningen är mycket varierad. Växt- och djurlivet är i flera avseenden 

mycket intressant och många företeelser är i ett globalt perspektiv unika. 

 

Idskäret ligger förhållandevis centralt i delområdet. Lövskogen som växer på 

Idskäret har utpekats av Skogsstyrelsen som ett objekt med naturvärden. 

Motsvarande gäller för den lövträdsrika barrskogen på Gålgryte, lövskogen på 

Brännskär, barrblandskogen på Sundskär samt lövskogarna på Kudoxa och 

Mjölkö. På Vidinge finns några mindre slåttermarker med särskilda värden som 

berättigar till miljöersättning. Flera fynd av rödlistade arter har gjorts på ön. 

 

Motiv till utvidgat strandskydd inom Tjockö-området, värdebeskrivning K2 

(jämför de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i 

beslutstexten): 2, 3. 
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Ytterskärgård öst, värdebeskrivning L 

 

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. De har särskilt stora värden för friluftsliv 

och turism. Alla de aktuella öarna omfattas även av ett område av riksintresse för 

friluftslivet (Stockholms skärgård, yttre delen) 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. Därutöver omfattas öarna av ett område av 

riksintresse för naturvården enligt 3 kap. 6 § MB (Stockholms skärgård; Arholma 

– Söderarm). Området har utomordentligt stora värden och artförekomsten och 

artsammansättningen är mycket varierad. Landskapet präglas av slipade klippor, 

en sparsam men intressant växtlighet, ett rikt fågelliv samt värdefulla 

brackvattenmiljöer. Söderarmsskärgården med sin rikedom av skär tillhör den 

örikaste delen i Stockholms skärgård. Maritim lövskog finns representerad här 

och öarna hyser en typisk skärgårdsflora. Havtorn är en karaktärsväxt för området. 

Fågellivet är mycket rikt och gråsäl förekommer i den yttersta delen. 

Utskärgården bär spår av gammal kulturpåverkan. 

 

På Stora Rammskär, i delområdets västliga del, växer lövskog som av 

Skogsstyrelsen angivits som ett objekt med naturvärde. Åt nordöst ligger Inra 

Hamnskär. Även där har lövskogen naturvärden. 

 

I delområdets östra del ligger Stor-Högskär som enligt kommunens 

planeringsunderlag (Bilaga 1) till översiktsplanen ingår i ett område av lokalt 

naturvårdsintresse. Nästan rakt norr om Stor-Högskär finns Hallskäret vars norra 

del omfattas av Hallskärets naturreservat. Öarna i reservatet domineras av 

hällmarker. På norra Hallskäret är klipporna mjukt rundslipade. Öarna har en 

artfattig vegetation med ett trädskikt av björk, al, sälg samt enstaka rönnar och 

krypenar. Ändamålet med reservatet är att skydda och bevara ett representativt 

avsnitt av ytterskärgårdens natur samt att säkra ett område av värde för det 

båtburna friluftsfolket. Ytterligare norrut ligger Torskär. På ön finns Söderarms 

fyr som utgör ett statligt byggnadsminne. 

 

Motiv till utvidgat strandskydd inom ytterskärgård öst, värdebeskrivning L 

(jämför de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i 

beslutstexten): 2, 3.  
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Ytterskärgård sydöst, värdebeskrivning M1 

 

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. De har särskilt stora värden för friluftsliv 

och turism. Alla de aktuella öarna omfattas även av ett område av riksintresse för 

friluftslivet (Stockholms skärgård, yttre delen) 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. Därutöver omfattas öarna av områden av 

riksintresse för naturvården enligt 3 kap. 6 § MB (Stockholms skärgård; Vidinge – 

Svartlöga – Lökaö – Harö respektive Norrpada – Svenska Björn - Horssten). 

Områdena har utomordentligt stora naturvärden. Växt- och djurlivet är i flera 

avseenden mycket intressant och många företeelser är i ett globalt perspektiv 

unika. 

 

Enskär, Västerö, Rödlöga och Gräskläppen omfattas av ett område av 

riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Svartlöga – Rödlöga).  

Denna skärgårdsmiljö bär prägel av ytterskärgårdens ekonomi, huvudsakligen 

baserad på jakt och fiske. Det tar sig bland annat i uttryck i skärgårdsbyar med en 

tät bebyggelse av enkla stugor och bodar och lämningar av jakt- och fiskeplatser 

på öar, kobbar och skär. På de fyra aktuella öarna växer lövträdsrik barrskog som 

av Skogsstyrelsen utpekats som objekt med naturvärden. På Rödlöga har fynd av 

rödlistade arter gjorts. 

 

Längre österut ligger Långskär, Storskär, Brännskäret och Storskäret. Enligt 

kommunens planeringsunderlag (Bilaga 1) till översiktsplanen ingår de i ett stort 

opåverkat område. Lövskogen på Storskär utgör ett objekt med naturvärden.  

 

Motiv till utvidgat strandskydd inom ytterskärgård sydöst, värdebeskrivning M1 

(jämför de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i 

beslutstexten): 2, 3. 

Ytterskärgård sydöst, värdebeskrivning M2 

 

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. De har särskilt stora värden för friluftsliv 

och turism. Röders skärgård är karg och domineras av klippor med enbuskar i 

sprickorna. Någon större utbredning av lövträd finns endast på största ön 

Storskäret. Området har ett rikt fågelliv. De aktuella öarna - Storskäret, 



  35 (38) 

VÄRDEBESKRIVNINGAR      Bilaga 2 

  

 

Datum 

2014-09-16 
  

Beteckning 

511-39836-2012 
  

 

Norrskäret och Rödskäret – 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. Därutöver omfattas öarna av riksintresse för 

naturvården (Stockholms skärgård; Norrpada – Svenska Björn - Horssten) och 

kulturmiljövården (Ytterskärgårdens jakt- och fiskeplatser) enligt 3 kap. 6 § MB. 

Området har utomordentligt stora naturvärden. Växt- och djurlivet är i flera 

avseenden mycket intressant och många företeelser är i ett globalt perspektiv 

unika. Kulturmiljövårdsintressena motiveras av att området visar betydelsen av 

den säsongsvisa jakten och fisket i ytterskärgården för skärgårdsbefolkningens 

försörjning till in på 1900-talet, vilket är ett regionalt särdrag för Stockholms och 

mellersta Östersjöns skärgårdar. Till exempel finns det rikliga lämningar från 

säsongsfiskets och -jaktens tid i form av säsongsfiskelägena vid Röder.  

 

Motiv till utvidgat strandskydd inom ytterskärgård sydöst, värdebeskrivning M2 

(jämför de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i 

beslutstexten): 2, 3.  

Ytterskärgård sydöst, värdebeskrivning M3 

 

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. De har särskilt stora värden för friluftsliv 

och turism. De aktuella öarna omfattas även av ett område av riksintresse för 

friluftslivet (Stockholms skärgård, yttre delen) respektive naturvården 

(Stockholms skärgård; Norrpada – Svenska Björn - Horssten) 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. Området har utomordentligt stora 

naturvärden. Växt- och djurlivet är i flera avseenden mycket intressant och många 

företeelser är i ett globalt perspektiv unika.  

 

Kallskärs skärgård i delområdets västra del består av låga öar med sönderskurna 

hällar. På de inre delarna av huvudön Kallskär finns myrmarker. Längs den 

sydvästra delen av ön finns en väl skyddad hamn. 

 

Ängsskär och Stora Buskskäret ligger i Ängsskärs skärgård. På nämnda öar 

fanns tidigare lövängar som hölls öppna genom bete och slåtter, men de har vuxit 
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igen och istället dominerar lövskog och täta busksnår. De flesta övriga skären i 

arkipelagen är i stort sett kala. Fågellivet i lövskogen är rikt. Bra naturhamnar 

erbjuda i området. 

 

I Ut-Fredels skärgård ligger Stora Vånskär och Stora Bredskär/Alskär. 

Skärgården består huvudsakligen av låga och släta klippor. Öarna har en typisk 

utskärsvegetation. På Stora Vånskär finns ett rikkärr och en strandäng. I 

anslutning till dess västra sida finns en lämplig naturhamn. Fynd av rödlistade 

arter har gjorts på Stora Bredskär/Alskäret. De två öarna omfattas av ett område 

av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Ytterskärgårdens jakt- 

och fiskeplatser). Kulturmiljövårdsintressena motiveras av att området visar 

betydelsen av den säsongsvisa jakten och fisket i ytterskärgården för 

skärgårdsbefolkningens försörjning till in på 1900-talet, vilket är ett regionalt 

särdrag för Stockholms och mellersta Östersjöns skärgårdar.  

 

Motiv till utvidgat strandskydd inom ytterskärgård sydöst, värdebeskrivning M3 

(jämför de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i 

beslutstexten): 2, 3.  

Ytterskärgård sydöst, värdebeskrivning M4 

 

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. De har särskilt stora värden för friluftsliv 

och turism. De aktuella öarna - Storön och Lillö - vid Svenska Högarna utgör en 

av de yttersta utposterna mot havet. Öarna är låga och karaktäriseras av karg 

utskärgårdsnatur med kala renspolade hällar. Träd och buskvegetation 

förekommer endast sparsamt i de mest skyddade lägena. Området fungerar som 

häcknings- och övervintringslokal och det är mycket viktigt för fågellivet. De två 

öarna omfattas även av ett område av riksintresse för friluftslivet (Stockholms 

skärgård, yttre delen), naturvården (Stockholms skärgård; Norrpada – Svenska 

Björn - Horssten) och kulturmiljövården (Ytterskärgårdens jakt- och fiskeplatser) 

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. Naturvärdena är utomordentligt stora, och flera 

fynd av rödlistade arter har gjorts på de två öarna. Växt- och djurlivet i området är 

i flera avseenden mycket intressant och många företeelser är i ett globalt 

perspektiv unika. Kulturmiljövårdsintressena motiveras av att området visar 

betydelsen av den säsongsvisa jakten och fisket i ytterskärgården för 

skärgårdsbefolkningens försörjning till in på 1900-talet, vilket är ett regionalt 
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särdrag för Stockholms och mellersta Östersjöns skärgårdar. Storön är sedan 

gammalt en fyrplats. 

 

Storön och Lillö ingår i Svenska Högarnas naturreservat och omfattas av ett 

Natura 2000-område. Lillö är också ett fågelskyddsområde. Bland sevärdheterna 

kan nämnas en trojaborg (stenlabyrint) och en kyrkogård på Storön. Arkipelagen 

har en storslagen natur med många för friluftslivet attraktiva vattenområden. De 

begränsade hamnmöjligheterna finns på den östra delen av Storön. Öarna ligger 

också inom ett värdefullt marint havsområde som utpekats som ett s.k. BSPA-

område (Baltic Sea Protected Area). Det innebär att Sverige åtagit sig att skydda 

området långsiktigt enligt en internationell överenskommelse. Därutöver är öarna 

del av ett område som skyddas i enlighet med den s.k. Ramsarkonventionen. Det 

är en konvention som är inriktad på skydd av internationellt värdefulla våtmarker 

och grunda vattenmiljöer.  

 

Motiv till utvidgat strandskydd inom ytterskärgård sydöst, värdebeskrivning M4 

(jämför de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i 

beslutstexten): 2, 3, 7.  

Källförteckning  

 

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

Rapport 2003:20 Länsstyrelsen i Stockholms län. 

 

Angarnkilen. Upplevelsevärden i Stockholmsregionens gröna kilar. 3:2004. 

 

Aspdalssjöområdet. Inventering av naturskogar. Naturvård i Norrtälje kommun nr 

17. S. Björklund, B. Douhan, T. Pettersson, K. Stighäll.  

 

Broströmmen. Ennaturinventering från Erken till Norrtäljeviken. Naturvård i 

Norrtälje kommun nr 2. Mikael Norén.  

 

Kustens strandområden – en kartläggning av naturvärden och exploatering. 

Naturvård i Norrtälje nr 21. Monica Pettersson. 2003.  

 

Limmaren-området. Naturvärdering och skötselförslag. Naturvård i Norrtälje 

kommun nr 12. Per Larsson, Bill Douhan. 1996. 

 

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. 
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Stockholmsregionens kulturhistoriska miljöer – Landsbygdens kulturmiljöer. 

Underlag för regionplanering. Stockholms läns landsting. Regionplane- och 

trafikkontoret 1989.  

 

Södra Bornan. Botanisk inventering med förslag till skydds- och skötselåtgärder. 

Naturvård i Norrtälje kommun nr 13. Joakim Ekman.  

 

Virenområdet - naturinventering. Naturvård i Norrtälje kommun nr 39. 

Anders Haglund. 2010.  

 

Östra Lermaren/Eknöviken. Naturinventering av riksintressanta havsvikar. 

Naturvård i Norrtälje kommun nr 16. S. Dahlgren, H. Virolainen.  

 

Översiktsplan 2040 Norrtälje kommun. Inklusive bilagor. 2013. 

 

Kartbaserat digitalt nationellt och regionalt underlag från: 

Jordbruksverket, Lantmäteriet, Länsstyrelsen i Stockholms län, Naturvårdsverket, 

Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Stockholms läns landstings Tillväxt, miljö 

och regionplanering, Sveriges geologiska undersökning, Sveriges 

lantbruksuniversitet. 
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Datum 
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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 
 

 

Sändlista  

Norrtälje kommun, Box 800, 761 28 Norrtälje 

Naturvårdsverket: registrator@naturvardsverket.se  

Havs- och vattenmyndigheten: havochvatten@havochvatten.se 

Skogsstyrelsen: vallentuna@skogsstyrelsen.se 

Skogsstyrelsen, Norrtälje, Färsna gård, 761 73 Norrtälje 

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  

LRF Kommungrupp Norrtälje, Bertram Schmiterlöw, Mörby Gård 9850, 762 96  

Rånäs 

Friluftsfrämjandet, Region Mälardalen, Box 9023, 126 09 Hägersten  

Naturskyddsföreningen Stockholms länsförbund, Norrbackagatan 80,  

113 41 Stockholm  

Skärgårdsstiftelsen: registrator@skargardsstiftelsen.se med cc 

kansliet@skargardsstiftelsen.se 

Norrtälje Naturvårdsstiftelse, Färsna gård, 761 73 Norrtälje  

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  

Roslagens Ornitologiska förening, c/o Granberg, Näckrosvägen 6, 761 51  

Norrtälje  

mailto:registrator@naturvardsverket.se
mailto:havochvatten@havochvatten.se
mailto:vallentuna@skogsstyrelsen.se
mailto:registrator@skargardsstiftelsen.se
mailto:kansliet@skargardsstiftelsen.se
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  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 Norrtälje 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 

Lantbrukarnas Riksförbunds Fasterna (LRF) - avdelning i Norrtälje:  

bertram@schmiterlow.com  

Naturskyddsföreningen Roslagen (RNF): per@gronide.se 

Rävsnäs Samfällighetsförening: jan-eric.wilen@refsnasbyalag.se  

Sparrens Natur- och Vattenvårdsförening: sparren@sparren.net 

Stiftelsen Barnens Dag, Barnens ö: Lennart.Arrhenius@stbd.se  

Tjockö byalag: ericson.roholmen@gmail.com 

Ingrid Andersson och Lennart Forsberg: lelleforsberg@hotmail.se 

Eva Axelsson, Solhemsvägen 1, 76019 Furusund 

Lars Axelsson, Solhemsvägen 11, 76019 Furusund 

Robert Aschberg, Skeppsuddsvägen 7-11, 76019 Furusund 

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:bertram@schmiterlow.com
mailto:per@gronide.se
mailto:jan-eric.wilen@refsnasbyalag.se
mailto:sparren@sparren.net
mailto:Lennart.Arrhenius@stbd.se
mailto:ericson.roholmen@gmail.com
mailto:lelleforsberg@hotmail.se
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Datum 

2014-09-16 
  

Beteckning 

511-39836-2012 
  

 

Inga-Lill och Christer Johansson Vaara, Furusundsvägen 417, 76019 Furusund 

Christer och Mona Habbe, Eknö Furusundsvägen 411, 76019 Furusund 

Nils-Erik och Yvonne Rosling, Eknö Furusundsvägen 404, 76019 Furusund 

Bengt Carlström, Kallvik 5, 76019 Furusund 

Jan-Olof Johansson, Norrsjöstigen 3, 76019 Furusund 

Eva och Rolf Lundin, Högmarsövägen 10A, 76019 Furusund 

Bror Eriksson, Övre Humlövägen 12, 76192 Norrtälje 

Roger Karlsson, Högmarsö Norrgården 1, 76019 Furusund 

Wanda och Bengt Eklund, Stomnarö gård 4, 76192 Norrtälje 

Magnus och Runa Sundelin, Svartnö byväg 8, 76019 Furusund 

Gunilla och Anders Järnebeck, Käringuddsväg 20, 76019 Furusund 

Annelie Johansson, Båthusstigen 1, 76019 Furusund 

Peter Johansson, Bjurholmsplan 25, 116 63 Stockholm 

Rolf Johansson, Båthusstigen 5, 76019 Furusund 

Bengt Djurberg, Solhemsvägen 1, 76019 Furusund 

Peter Windholz, Norra bruksvägen 1, 76017 Blidö 

Bengt Pettersson, Humlegårds väg 7, 76192 Norrtälje 

Åke Pettersson, Humlegårds väg 19, 76192 Norrtälje 

Johan Baalack: johan@baalack.se 

Stefan Bengtsson genom Jessica Wieslander: umea@lrfkonsult.se 

Erik Edberg, Karlsängsvägen 40, 76021 Vätö 

John-Otto Fröblom, Södra Limmarvägen 24, 76192 Norrtälje 

Harald Gustavsson, Byholmavägen 52, 76045 Grisslehamn 

Göran Hedberg: goran@hedberggrafiskdesign.se 

Bengt Henningsson: bengt.henningsson@swipnet.se 

Ola Hjelm: ola@hjelm.com 

Svante Hök, PL 1104, 76291 Rimbo 

Peter Jävermyr: info@overlope.se 

Sören Karlsson: soren.karlsson@niclan.se 

Fredrik Lundh, Söreboda 2, 76291 Rimbo 

Wiveka Lundh, Erlandsholm 3, 76291 Rimbo 

Wendela Lundh, Erlandsholm 2, 76291 Rimbo 

mailto:johan@baalack.se
mailto:umea@lrfkonsult.se
mailto:goran@hedberggrafiskdesign.se
mailto:bengt.henningsson@swipnet.se
mailto:ola@hjelm.com
mailto:info@overlope.se
mailto:soren.karlsson@niclan.se
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Datum 

2014-09-16 
  

Beteckning 

511-39836-2012 
  

 

Niklas Lundh, Nötboda 1, 76291 Rimbo 

Bente Henriksson, Erlandsholm 1, 76291 Rimbo  

Lise-Lotte Mattson: lise-lotte.mattsson@tiohundra.se 

Ulf och Carina Mattsson, Norra malmavägen 23, 76173 Norrtälje 

Maria Bohman Bildt, Furusundsgatan 11 lgh 1303, 11537 Stockholm 

Mikael Mossberg, Skyttevägen 7, 18146 Lidingö 

Martin Mossberg, Järla Sjöväg 24, 13141 Nacka 

Michaela Frisk, Näsdalsvägen 9, 13469 Ingarö 

Torsten Mossberg: torsten.mossberg@gmail.com  

Alf Nordemo: alf.n@nordemo.com 

Alexander Oxenstierna: a.oxenstierna@spray.se 

Anna Oxenstierna: anna.oxenstierna@oxp.se 

Jan-Olof Piehl, Gullunge 173, 76292 Rimbo 

Håkan Sandgren, Roslagsbrovägen 309, 76175 Norrtälje 

Bertram Schmiterlöw: bertram@schmiterlow.se 

Peter Sundell och Clarita Viberg genom Marianne Karlsson:  

advokat.marianne.karlsson@telia.com 

Curt-Åke Sundholm: caga.sundholm@telia.com 

Mats Svensson genom Daniel Örtqvist: daniel.ortqvist@ltu.se 

Magnus Söderström: magnus@ftroslagen.se   

Mary Gunnarsson, Aspsunds Byväg 10, 76174 Norrtälje 

Pierre Anjou, Roslagsbrovägen 281, 76175 Norrtälje 

Gunvor Gustavssons dödsbo, genom Helena Eriksson, Aspsunds Byväg 6, 761 74  

Norrtälje 

Ola och Marie Lundberg, Väsbyvägen 90, 76175 Norrtälje 

Sören Karlsson, Väsbyvägen 32, 76175 Norrtälje  

Christina Castelius Karlsson, Vikingagatan 7 Lgh 1503, 11342 Stockholm 

Benny Henningsson, Norrtäljevägen 320, 76174 Norrtälje 

Herman och Karl-Göran Thorström, Skälbyvägen 90, 76291 Rimbo 

Ove Thunberg, Roslagsbrovägen 361, 76175 Norrtälje 

Ingrid Törnqvist, Dragontorpsvägen 4, 76175 Norrtälje 

Hans-Åke Wandell, Igelsta byväg 3, 76174 Norrtälje 

mailto:lise-lotte.mattsson@tiohundra.se
mailto:torsten.mossberg@gmail.com
mailto:alf.n@nordemo.com
mailto:a.oxenstierna@spray.se
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Beteckning 

511-39836-2012 
  

 

Matti Wiking Leino: matti.wiking.leino@gmail.com 

Magnus Åkerman, Österlånggatan 39, 11131 Stockholm 

Lars Österman, Kolviks bryggväg 28, 76018 Yxlan 

Olle Österman, Kolviks bryggväg 24B, 76018 Yxlan 

Tommy Österman, Strindbergs väg 2, 76019 Furusund 

Lennart Åsman, Ormingeringen 80 lgh 1304, 13233 Saltsjö-Boo 

Ove Åsman: oveman50@gmail.com 

Torbjörn Nilsson, Husby Backe 69, 184 44 Åkersberga 

mailto:matti.wiking.leino@gmail.com
mailto:oveman50@gmail.com
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