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Nykvarns kommun, värdebeskrivningar samt
källförteckning
Mälarstranden, värdebeskrivning A
Hela området ingår i Mälarens öar och strandområden som i sin helhet omfattas
av riksintresse enligt 4 kap. 1 och 2 §§ miljöbalken (MB) med hänsyn till de
samlade natur- och kulturvärdena. Bestämmelserna syftar till att värna det
värdefulla Mälarlandskapet med sina unika natur- och kulturvärden. Det har
särskilt stora värden för friluftsliv och turism.
Kring Taxinge berörs de omgivande aktuella strandområdena av riksintresse för
kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Taxinge-Näsby). Området utgörs av en
herrgårdsmiljö av medeltida ursprung som speglar den mångfasetterade
verksamheten vid ett storgods under 1800-talet. Slottet omges av en park och det
finns ett stort antal ekonomibyggnader i området. I riksintresseområdet ingår även
flera gravfält och en fornborg. I närheten ligger Taxingebadet.
Väster om Taxinge, vid länsgränsen, finns inom det aktuella strandavsnittet en
nyckelbiotop i form av en lövskogslund och alsumpskog.
På sträckan Taxinge - Sundsör finns ytterligare nyckelbiotoper, och nära Sundsör
vid Ragnhildsborg, finns fornlämningar. Inom det aktuella strandavsnittet finns
även områden med skyddsvärda träd.
I Gripsholmsviken ligger Högholmen som är en brant holme. Den är bevuxen
med barrblandskog och lövskog och fungerar som ett fågelområde. Den har
dokumenterat höga naturvärden genom dess betydelse för fågellivet, och den
utgör också en nyckelbiotop enligt Skogsstyrelsen. På Högholmen har fynd av
rödlistade arter gjorts.
Skogsstyrelsen har utpekat flera mindre objekt med naturvärden som ligger inom
områdets aktuella strandområden längs Mälaren.
Motiv till utvidgat strandskydd inom Mälarstranden, värdebeskrivning A (jämför
de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i
beslutstexten): 2.
Sjöar nordost, värdebeskrivning B
Sjön Turingen ligger inom Mälarens öar och strandområden som med hänsyn till
de samlade natur- och kulturvärdena i sin helhet omfattas av riksintresse enligt 4
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kap. 1-2 §§ MB. Bestämmelserna syftar till att värna det värdefulla
Mälarlandskapet med sina unika natur- och kulturvärden. Det har särskilt stora
värden för friluftsliv och turism.
En fornborg inom strandområdet vid Turingens nordvästra del ingår i en del av ett
område som utpekats som regionalt intressant för kulturmiljövården (SundsörSundsvik). Vid Näs finns ett våtmarksområde. Naturvärdena, som främst är
knutna till sumpskogen och det öppna rikkärret, har i den nationella
våtmarksinventeringen bedömts vara av högsta klass.
Norr om Vidbynäs vid Turingen finns ett ädellövsdominerat orört skogsbestånd
med en stor andel gamla träd, en rik trädslagsblandning, inslag av död ved samt
örtrikedom och mossklädda bergpartier. Området är kuperat och det finns även
partier med mycket gamla granskogar. Skogsstyrelsen har utpekat den sydligaste
delen som nyckelbiotop, och delarna intill som objekt med naturvärden. Delar av
strandavsnittet är även utpekat som område med skyddsvärda träd. Fynd av
rödlistade arter har gjorts inom strandområdena. Det finns fornlämningar i
skogarna. Enligt kommunens översiktsplan föreslås naturreservat inrättas för en
del av området. Där framgår också att en stor del av Turingens östra sida utgörs av
skyddsvärd natur. Området beskrivs i översiktsplanen som ett värdefullt
naturområde. Vid den nordvästra delen av Turingen ligger Sundsviksbadet.
Bårsjön delas av Nykvarns och Södertälje kommuner. Området omfattas delvis
av Bårsjöns naturreservat. Reservatet utgörs av ett skogs- och våtmarksområde.
Sjön täcks till stora delar av flytbladsvegetation och gungfly. Resterande delar av
reservatet utgörs av artrika våtmarker och sumpskogsområden. Tack vare
underliggande jordlager med kalkförekomster finns särskild flora i området,
liksom en mängd ovanliga- och rödlistade arter. De aktuella strandområdena
ligger också delvis inom ett Natura 2000-område, och inom den i regionplanen
utpekade Bornsjökilen. De gröna kilarna utgör en sammanhängande struktur av
områden med höga rekreations-, natur- och kulturmiljövärden. Enligt den
nationella våtmarksinventeringen har området mycket höga naturvärden. En
vandringsled, Täljeleden, passerar genom området.
Nära Bårsjön ligger Malmsjön som delas av Nykvarns och Södertälje kommuner.
Den är en grund, mycket näringsfattig klarvattensjö. Intilliggande marker
domineras av barrskog. Liksom för Bårsjöns del ligger de aktuella
strandområdena inom Bornsjökilen. Malmsjön har dokumenterat höga
naturvärden genom sitt rena vatten samt sitt intressanta växt- och djurliv. Den
används för bad och fiske. Täljeleden passerar söder om sjön, inom aktuellt
strandområde. Sjön och de omgivande stränderna ligger inom ett
vattenskyddsområde.
Kring Furås finns två nyckelbiotoper utpekade av Skogsstyrelsen; dels en
barrskog och dels en tallsumpskog.
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Även sjön Måsnaren delas av Nykvarns och Södertälje kommuner. Det är främst
den västra delen av Måsnarens norra del, den s.k. Lilla Måsnaren som ligger inom
Nykvarns kommun. Vegetationen utmed Lilla Måsnarens stränder består bitvis av
kraftiga vassbälten. Sjön och dess närmaste omgivningar utgör en bra häckningsoch rastplats för fågel. Delar av det aktuella strandområdet har högt naturvärde
enligt den nationella våtmarksinventeringen.
Den norra delen av strandområdet, vid Hanstavik, ligger inom den i regionplanen
utpekade Bornsjökilen. Samma del ingår i ett område som regionalt utpekats som
kulturhistoriskt intressant. I anslutning till Hanstavik finns även mindre områden
med skyddsvärda träd.
Motiv till utvidgat strandskydd inom Sjöar nordost, värdebeskrivning B (jämför
de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i
beslutstexten): 2, 5, 7.
Yngernområdet, värdebeskrivning C
Almsjön och Runnbäckssjön ligger norr om sjön Yngern. Almsjön ingår dock
inte i Yngerns tillrinningsområde. Sjön är artfattig. Längs det aktuella
strandområdet på Almsjöns nordvästra sida har Skogsstyrelsen utpekat en
barrskog som nyckelbiotop. Runnbäckssjön ligger inom den i regionplanen
utpekade Bornsjökilens värdekärna. De gröna kilarna utgör en sammanhängande
struktur av områden med höga rekreations-, natur- och kulturmiljövärden.
Sjön Yngern delas av Nykvarns, Södertälje och Gnesta kommuner. Den är en
näringsfattig skogssjö med mycket klart vatten. Omgivande marker utgörs
huvudsakligen av mycket kuperad skogsmark och området är relativt oexploaterat.
Barr- och blandskogar avbryts av hällmarker och rikligt med myrar. Yngern
omfattas av ett område av riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 § MB
(Yngernområdet), och en stor del av de aktuella strandområdena omfattas av
riksintresset. Värdena, som är mycket höga, beror på den goda vattenkvaliteten
och sjöns storlek, variation och ostördhet, men också på det rika och delvis
sällsynta växt- och djurlivet både på land och i vattnet. Fynd av rödlistade arter
har gjorts inom strandområdena. Särskilt höga värden har Stada äng (ädellövträd
och lundflora), Turingeåsen (geovetenskapliga värden) och Yngerns öar (gammal
skog). Sjön är även värdefull för friluftslivet och ger bland annat möjligheter till
bad, paddling, strövande och bär- och svampplockning. Yngern är utpekad som
värdekärna i Bornsjökilen inom ramen för den regionala grönstrukturen. Kring
sjön finns ett par biotopskyddade områden och naturminnen, men även
fornlämningar och ett flertal nyckelbiotoper.
Inom aktuellt strandavsnitt vid norra Yngern ligger det tätortsnära naturreservatet
Jägarskogen. Det består av barrskog, ädellövskog, sumpskog och betesmarker.
Reservatet har gott om stigar och är lättillgängligt. Det har höga naturvärden och
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stor betydelse för friluftslivet. Inom reservatet finns områden med skyddsvärda
träd. Närmare Nykvarns tätort finns Hökmossbadet.
Den s.k. Polisviken, väster om Jägarskogen, är i kommunens översiktsplan
utpekad som ett värdefullt naturområde. Här finns skog som räknas som naturskog
(äldre än 80 år) och bland annat växer där vidsträckt lövsumpskog. I området har
hittats flera hotade arter.
Skogsområdet vid Sandtorp beskrivs i kommunens översiktsplan som ett område
med ett högt upplevelsevärde. Det är rikt på djur- och naturupplevelser. Skogen är
en så kallad ”taggsvampsskog” och är rik på svamp och bär. Här finns flera
rödlistade arter och signalarter.
Söder om Ekudden inom det aktuella strandavsnittet finns ett område med
blandad löv- och barrskog. Området har sådana naturvärden att ett naturvårdsavtal
för skötsel upprättats mellan markägare och Skogsstyrelsen. Mellan Ekudden och
Källsvik finns även spridda områden med skyddsvärda träd.
Turingeåsen, mellan Södra Yngern och Vällingen, ingår i ett område som utpekats
som regionalt intressant för kulturmiljövården (Vällingen – Bommersvik). Den
kulturhistoriska miljön utgörs av ett fint samspel mellan en lång förhistorisk
utveckling, från istiden fram till dagens bebyggelse med herrgårdarna Tingsätra
och Bommersvik. Söder om Sätravik ligger Lövnäsbadet.
Sjön Vällingen ligger just öster om södra Yngern och den delas av Nykvarns och
Södertälje kommuner. De aktuella strandområdena vid Turingeåsen inom
Nykvarns kommun berörs av samma regionala kulturminnesvårdsområde
(Vällingen – Bommersvik).som Yngern. Likaså ligger Vällingen inom den
regionalt utpekade Bornsjökilens värdekärna.
Vid Torsättra finns ädellövsskog, hagar och skogsbete förekommer. Området har
sådana naturvärden att ett naturvårdsavtal för skötsel upprättats mellan markägare
och Skogsstyrelsen. I övrigt har Skogsstyrelsen utpekat såväl nyckelbiotoper som
objekt med naturvärden inom strandområdena kring sjön. I området finns
områden med skyddsvärda träd. Därutöver omfattas sjön och dess stränder av ett
vattenskyddsområde.
En mindre del av Långsjön ligger i Nykvarns kommun, medan den övriga delen
ligger i Södertälje kommun. I kommunens översiktsplan föreslås strandskyddet
utvidgas för kommunens del av sjön. En liten del av strandområdet i kommunen
berörs av Vackstaskogens naturreservat, som huvudsakligen ligger i Södertälje
kommun. Strandområdet inom Nykvarns kommun ligger inom Bornsjökilen, och
då delvis inom kilens värdekärna. Där finns också två nyckelbiotoper (en barrskog
med rikligt med död ved samt en lövsumpskog, båda dessa med värdefull
kryptogamflora) och flera objekt med naturvärden (varav två större lövskogar)
som utpekats av Skogsstyrelsen. Vartå, ån mellan Långsjön och den lilla sjön
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väster om Långsjön; Lill-Vartåsjön, är av biologiskt intresse då den fungerar som
ett lekområde för fisk.
Motiv till utvidgat strandskydd inom Yngernområdet, värdebeskrivning C (jämför
de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i
beslutstexten): 2, 5, 7.
Källförteckning
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Sändlista
Nykvarns kommun, 155 80 Nykvarn
Naturvårdsverket: registrator@naturvardsverket.se
Havs- och vattenmyndigheten: havochvatten@havochvatten.se
Skogsstyrelsen: vallentuna@skogsstyrelsen.se
Fortifikationsverket, 631 89 Eskilstuna
Lantmäteriet, Lantmäterigatan 2C, 801 82 Gävle
Lantmäteriet Stockholm, Box 47700, 117 94 Stockholm
Länsstyrelsen i Södermanlands län, 611 86 Nyköping
KSL (Kommunförbundet Stockholms län), Box 38145, 100 64 Stockholm
Stockholms läns landsting, TMR (Tillväxt, miljö och regionplanering),
Box 22550, 104 22 Stockholm
LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) Mälardalen, Box 23, 745 21 Enköping
Friluftsfrämjandet, Region Mälardalen, Box 9023, 126 09 Hägersten
Naturskyddsföreningen Stockholms länsförbund, Norrbackagatan 80,
113 41 Stockholm
Stockholms läns Hembygdsförbund, Box 6219, 102 34 Stockholm
Saltsjön - Mälarens båtförbund, Hammarby allé 91, 120 63 Stockholm
Sportfiskarna, Region Stockholm, Svartviksslingan 28, 167 39 Bromma
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E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Hantverkargatan 29

010-223 10 00

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

Fax

010-223 11 10
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Enligt sändlista

Meddelande om beslut om utvidgat strandskydd
Länsstyrelsen i Stockholms län har den 16 september 2014 fattat beslut om
utvidgat strandskydd för Nykvarns 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
Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn: sodertaljenykvarn.krets@naturskyddsforeningen.se
Stockholms Ornitologiska förening: stof@stof.nu och tomas.viktor@bredband.net
Miljöpartiet de gröna Nykvarn: consult.claesson@telia.com
Nina Hjerpe, Sturevägen 5, 8 tr, 177 56 Järfälla
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