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Upplysningar
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Teckenförklaring

A1 Områdesindelning med beteckning (se värde-

beskrivning)
Generellt strandskydd om 100 meter utvidgat till
300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd med undantag av områden avgränsade
av detaljplan eller bakre begränsningslinje
Detaljplan
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Upplysningar
För övriga strandområden visas inte det generella
strandskyddets utbredning på kartan.

NYKVARN

Översiktskarta

B1
"
)

SÖDERTÄLJE

BOTKYRKA

A2
"
)

A2

"
)
TROSA

NYKÖPING

B2
"
)

A1
"
)

A6
"
)

B1
"
)

HANINGE

NYNÄSHAMN

A3

"
)

A5
"
)

A4
"
)

1:500 000
© Lantmäteriet

Bilaga 1
Karta 3 (11)
SÖDERTÄLJE

Utvidgat strandskydd i
Nynäshamns kommun
Tillhör Länsstyrelsens beslut för
Nynäshamns kommun 2014-09-16
Diarienummer 511-39844-2012.

B1
"
)
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A1 Områdesindelning med beteckning (se värde-

beskrivning)
Generellt strandskydd om 100 meter utvidgat till
300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd med undantag av områden avgränsade
av detaljplan eller bakre begränsningslinje
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För övriga strandområden visas inte det generella
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av detaljplan eller bakre begränsningslinje
Detaljplan
Fastighetsgräns

HANINGE

A6
"
)

0

300

600

900 Meter

±

1:30 000

NYNÄSHAMN

Upplysningar
För övriga strandområden visas inte det generella
strandskyddets utbredning på kartan.
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A1 Områdesindelning med beteckning (se värde-

beskrivning)
Generellt strandskydd om 100 meter utvidgat till
300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd med undantag av områden avgränsade
av detaljplan eller bakre begränsningslinje
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Upplysningar
För övriga strandområden visas inte det generella
strandskyddets utbredning på kartan.
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Generellt strandskydd om 100 meter utvidgat till
300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd med undantag av områden avgränsade
av detaljplan eller bakre begränsningslinje
Utvidgat strandskydd mindre än 300 meter med
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Upplysningar
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Nynäshamns kommun, värdebeskrivningar samt
källförteckning
Kusten, Fitunaområdet, värdebeskrivning A1
Med hänsyn till kust- och skärgårdsområdets samlade natur- och kulturvärden
omfattas hela delområdet av riksintresse enligt 4 kap. 1-2 och 4 §§ miljöbalken
(MB). Bestämmelserna syftar till att värna det värdefulla kust- och
skärgårdslandskapet med sina unika natur- och kulturvärden. Det har särskilt stora
värden för friluftsliv och turism. Till övervägande del ligger strandområdena även
inom den i regionplanen utpekade regionala grönstrukturen och då inom ett
område med stora samlade rekreations-, natur- och kulturvärden. Enligt
kommunens översiktsplan är strandområdena del av ett lokalt tyst område.
Generellt finns det mycket fornlämningar här, i synnerhet i de norra delarna. De
norra delarna av det aktuella strandavsnittet ligger inom ett område som har
dokumenterat höga naturvärden och stort geologiskt värde. Det utgör också ett
viktigt friluftslivsområde. Inom strandzonen finns flertalet nyckelbiotoper och
objekt med naturvärden, utpekade av Skogsstyrelsen. Fynd av rödlistade arter har
också gjorts.
Vid Handvik finns två fågelskyddsområden. Strandområdet är en del av ett stort
sammanhängande skogsområde. Norr om Handvik är inslaget av ädellövskog stort
i områdena närmast fjärdarna. Det aktuella strandområdet vid Moraviken berörs
av ett artrikt alkärr som utgör ett Natura 2000-område, samt en källa.
Ån vid Fituna (Fitunaån, även kallad Kvarnån) är, enligt kommunens
översiktsplan, ett skyddsvärt område. Åns stränder närmast havet är djupt
nedskurna och bevuxna med frodig ädellövskog. Bäcken meandrar här på
ravinens botten. Det är en av de djupast nedskurna bäckravinerna i länet. Fitunaån
hyser en ursprunglig stam av havsöring.
Vid Fituna finns också ett flertal gamla ekar som är skyddade som naturminnen.
Området ingår som en del av ett större område av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Sorunda – Stymninge). Det rör sig om en
dalgångsbygd som i fornlämningsrikedom, landskap och bosättningsmönster
speglar ett jordbruk som etablerades under järnåldern, och dess förändringar i och
med det sena 1800-talets skiften och utdikningar.
Stränderna är branta i området kring Vårdberget. Enligt kommunens
naturinventering förekommer nivåskillnader på mer än 50 meter. Uppe på
bergsryggarna dominerar hällmarkstallskog, med inslag av gran- och blandskog i
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sänkor och fuktstråk. Skogsstyrelsen har i området pekat ut en nyckelbiotop i
form av en barrskog med rikligt med död ved. På Vårdberget finns ett gravröse
och en vårdkase och området är i kommunens översiktsplan angivet som en
kulturhistoriskt intressant helhetsmiljö. Vårdberget erbjuder också utsiktsplatser
och klättringsmöjligheter och är ett populärt utflyktsmål.
En bergbrant med barrskog som hyser värdefull kryptogamflora finns vid
Vårdbergstorp. Den är utpekad som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen.
Söder om Ragnarök, vid Hoxlabergen, är kusten brant och otillgänglig. Gles
hällmarkstallskog dominerar i området, inom vilket det finns flera nyckelbiotoper.
De södra delarna av de aktuella strandområdena ligger inom en kulturhistoriskt
intressant helhetsmiljö. Av översiktsplanen framgår att området utgör ett svagt
grönt samband mellan den regionala grönstrukturen och den lokalt utpekade
grönstrukturen.
Motiv till utvidgat strandskydd inom Kusten, Fitunaområdet, värdebeskrivning A1
(jämför de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i
beslutstexten): 2, 3, 5, 7.
Kusten, Lisö-området, värdebeskrivning A2
Med hänsyn till kust- och skärgårdsområdets samlade natur- och kulturvärden
omfattas hela delområdet av riksintresse enligt 4 kap. 1-2 och 4 §§ MB.
Sluttningarna ut mot Koholmsviken, i delområdets nordvästra del, utgörs av en
flerskiktad barrblandskog, med inslag av en del äldre grova träd. Gran är det
dominerande trädslaget. Ett avsnitt av strandområdet mellan Fagervik –
Västervik omfattas av ett område av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3
kap. 6 § MB (Karta - Oaxen - Stora Vika). Den skyddsvärda industrimiljön
speglar olika faser i den för regionen unika kalkindustrins utveckling och det
samhälle detta gav upphov till. Vid Fagervik förekommer ett större parti med en
äldre strandskog, där alm, ask, rönn och björk blandar sig med strandalskog.
I delområdets södra del ligger öarna Grönsö och Äppelgarn. De omfattas dels av
ett område av riksintresse för naturvården (Stockholms skärgård; Långö – Fifång
– Torö – Södra Torö - Järflotta) och dels av ett område av riksintresse för
friluftslivet (Stockholms skärgård – yttre delen) enligt 3 kap. 6 § MB. Öarna ingår
i en arkipelag, och området är som helhet av högsta värde, främst genom
ädellövsbestånd med rik lundflora. Mycket stora värden är också knutna till sedan
längre tid fritt igenväxande blandskog. Området har utomordentligt stora
naturvärden och är intensivt utnyttjat av det båtburna friluftslivet. På grund av
dess orördhet och vidstäckta areal utgör det ett viktigt referensområde för
forskning. Ytterskärgården intar som helhet en särställning i länets natur. Det
största värdet för friluftslivet ligger i den goda tillgången på naturhamnar och de
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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.
Äppelgarn är en del av ett område som, enligt översiktsplanen, är skyddsvärt. Ön
har höga botaniska och ornitologiska värden. Större delen av den består av en
nyckelbiotop, utpekad av Skogsstyrelsen. Den består av en barrskog och grova
ädellövträd och där finns rikligt med lågor.
Även vid Revudden (söder om Hästnäs) finns en nyckelbiotop, här i form av en
barrskog med grova träd och värdefull kryptogamflora, och även ett objekt med
naturvärde, enligt Skogsstyrelsen.
Inom det aktuella strandområdet norr om Norra Dyvik har Skogsstyrelsen pekat
ut en granskog och en brant med naturvärden.
Norr om Skärlinge finns en nyckelbiotop. Det är en lövskogslund med stort
inslag av senvuxna träd.
Gärdsholmen är en starkt kuperad ö som har en rik variation av olika naturtyper
och arter kopplade till långvarig beteshävd. Här finns bland annat en orörd
välutvecklad blandskog och havsstrandängar med värdefull flora. Markerna har
höga värden enligt Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering och värdena
berättigar till miljöersättning. I norr finns en barrskog som utgör en nyckelbiotop.
Strandområdena vid Stennäs har dokumenterat höga naturvärden. De ligger inom
ett varierat kulturlandskap med ett stort inslag av ädellövskog.
En bit söder om Fållnäs gård ligger Skansberget som utgörs av ett varierat
skogsområde med mindre åkrar. Den lundartade blandskogens naturvärden har
utvecklats under långa tider av kulturpåverkan. Floran är artrik. På Skansberget
finns en fornborg. Området kring Fållnäsviken omfattas av samma område av
riksintresse för kulturmiljövården (Karta - Oaxen - Stora Vika) enligt 3 kap. 6 §
MB som strandområdet mellan Fagervik och Västervik. Enligt översiktsplanen
ingår Fållnäsområdet i en lokal grön värdekärna, som har ett svagt grönt samband
till den regionala grönstrukturen. Området har dokumenterat höga naturvärden.
Landskapet är omväxlande med bergklackar, åkermark och stora arealer betade
havsstrandängar. Markerna kring Fållnäsviken är viktiga för insekts- och
fågellivet. Där finns också en nyckelbiotop i form av en lövskogslund. Flertalet
byggnader vid Fållnäs gård är skyddade som statliga byggnadsminnen. Inom det
aktuella strandområdet vid Nybygget finns en källa.
Motiv till utvidgat strandskydd inom Kusten, Lisö-området, värdebeskrivning A2
(jämför de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i
beslutstexten): 2, 3.
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Kusten, Centrala delen, värdebeskrivning A3
Med hänsyn till kust- och skärgårdsområdets samlade natur- och kulturvärden
omfattas hela delområdet av riksintresse enligt 4 kap. 1-2 och 4 §§ MB.
Bestämmelserna syftar till att värna det värdefulla kust- och skärgårdslandskapet
med sina unika natur- och kulturvärden. Det har särskilt stora värden för friluftsliv
och turism.
Enligt kommunens naturinventering har i stort sett hela avsnittet med aktuella
strandområden inom delområdets nordvästra del mycket höga naturvärden. Större
delen av området består av skog och hällmarker. Blandskogen har ofta inslag av
ädla lövträd, samt ädellövsbestånd. Moränen har inslag av kalk. Enligt
översiktsplanen utgör området även en lokal grön kil som är relativt tyst. Området
vid Norsbol utgör ett lokalt svagt grönt samband i den samlade gröna strukturen
enligt kommunens översiktsplan. Inom strandområdena finns ett flertal
nyckelbiotoper utpekade av Skogsstyrelsen.
Närmast sjön Maren finns en bård av al och breda vassbälten. Den långvariga
förekomsten av ädellövträd i området har gett upphov till en näringsrik brunjord.
Lundfloran är mycket rik, med förekomst av flera exklusiva arter.
Vid Dalängen ligger Rosenlundsskogens naturreservat. Skogsmarken är rikt
kuperad med många insprängda hällmarker och däremellan liggande friska till
fuktiga marker med mindre sumpskogspartier. Området präglas av det
skärgårdsnära läget, och skogen är relativt opåverkad. Rosenlundsskogens
variation av biotoper och strukturer ger förutsättningar för en artrik flora och
fauna.
De aktuella strandområdena söder om Rosenlundsskogens naturreservat, längs
Ekholmsviken – Styviken, ingår i ett område där hällmarkstallskogen är av
närmast orörd karaktär. Det stora inslaget av skogslind på klipporna är
anmärkningsvärt. I sluttningarna ut mot vattnet växer granskog, med delvis stor
inblandning av ädel- och triviallövträd. Skogen är flerskiktad och bär spår av det
småskaliga skogsbruk som tidigare bedrivits i området. En del mycket
imponerande granar och tallar växer här. Lågor av framför allt gran finns i en del
områden. Partier med ek- och hasseldungar förekommer, exempelvis innanför
Styvikens nordvästra del och på Tottnäs. Fågellivet är rikt och varierat. Särskilt
Tottnäs ädellövlundar är botaniskt intressanta.
Den aktuella strandzonen norr om Maren ingår i ett område som utpekats som
regionalt intressant för kulturmiljövården (Djursnäs). Det är en levande
kulturmiljö med stor koncentration av fornlämningar.
Öster om Vasshammar finns två lövskogslundar som är nyckelbiotoper.
De aktuella strandavsnitten kring Vasshammar samt på Käringbodahalvön ligger
inom den regionala grönstrukturen och då inom ett område med stora samlade
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rekreations-, natur- och kulturvärden. Käringboda naturreservat berörs av
strandområdena. Käringbodahalvön omfattas i sin helhet 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. Den sydligaste delen av Käringbodahalvön
omfattas av ett område av riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 § MB
(Stockholms skärgård; Långö – Fifång – Södra Torö – Järflotta). Området har
utomordentligt stora naturvärden och är intensivt utnyttjat av det båtburna
friluftslivet. På grund av dess orördhet och vidstäckta areal utgör det ett viktigt
referensområde för forskning. Det finns lämpliga naturhamnar i anslutning till de
aktuella strandområdena.
Vid Draget, längst i söder på Käringbodahalvön, finns en ädellövskog med
sådana naturvärden att ett naturvårdsavtal för skötseln upprättats mellan
markägaren och Skogsstyrelsen. Enligt översiktsplanen är Dragsund en
kulturhistorisk helhets- och närmiljö. Dragsund har använts under lång tid som
huvudled för det båtburna friluftslivet.
Det finns förhållandevis mycket fornlämningar inom delområdets aktuella
strandområden.
Motiv till utvidgat strandskydd inom Kusten, Centrala delen, värdebeskrivning A3
(jämför de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i
beslutstexten): 2, 3, 5, 7.
Kusten, Torö-området, värdebeskrivning A4
Med hänsyn till kust- och skärgårdsområdets samlade natur- och kulturvärden
omfattas hela delområdet av riksintresse enligt 4 kap. 1-2 och 4 §§ MB.
Bestämmelserna syftar till att värna det värdefulla kust- och skärgårdslandskapet
med sina unika natur- och kulturvärden. Det har särskilt stora värden för friluftsliv
och turism. Generellt har flertalet fynd av rödlistade arter gjorts inom delområdets
strandområden, i synnerhet på södra och sydvästra Torö samt på Öja. Enligt
kommunens översiktsplan ligger delar av delområdets östra strandområden inom
lokala tysta områden.
Ön Malhuvud har dokumenterat höga naturvärden. Berggrunden består delvis av
kalk vilket präglar vegetationen. Örtfloran är mycket rik på kalkhällarna. På ön
finns bland annat ädellövslundar, hällmarkstorrängar och havsstrandängar.
Skogsstyrelsen har utpekat flera nyckelbiotoper på Malhuvud. Enligt kommunens
naturinventering har området ett mycket högt naturvärde.
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Av naturinventeringen framgår också att det aktuella strandområdet vid Östra
Oxnö gård har högt naturvärde. Omgivningarna runt gården utgörs av ett
småskaligt jordbrukslandskap. Skogklädda bergkullar omväxlar med den öppna
kulturmarken. Området har en tilltalande landskapsbild. Skogspartierna består av
en flerskiktad blandskog, och buskskiktet är extremt välutvecklat. Området hyser
en artrik flora. Inom strandområdet finns en nyckelbiotop (lövängsrest med
värdefull kryptogamflora) samt en lövträdsrik barrskog och en granskog som har
naturvärden enligt Skogsstyrelsen. Strandområdet väster om Östra Oxnö gård har
också bedömts ha högt naturvärde. Området utgörs av ett högre beläget skogsparti
med omväxlande barrskog som övergår från hällmarkstallskog med fina gamla
furor till en välutvecklad blåbärsgranskog i sänkor mellan bergsknallarna.
Ön Ekskär omfattas till större delen av en nyckelbiotop i form av en
lövskogslund.
Även det aktuella strandområdet vid Norra Svärdsö gård har högt naturvärde
enligt kommunens naturinventering. Landskapet som omger gården är mycket
omväxlande. Där växer en förtätad blandskog, barrskog, hällmarker och
ek/hasseldungar. Enligt Skogsstyrelsen finns en lövskogslund/hagmarksskog med
naturvärde inom området.
På Västra Svärdsö sträcker sig en bergrygg i nord-sydlig riktning längs öns
västra sida. Den dominerande vegetationstypen är hällmarkstallskog, som övergår
i blandbarrskog med ett relativt stort inslag av lövträd. Inom den aktuella
strandsträckan ligger en del av en barrblandskog med naturvärden enligt
Skogsstyrelsen. Av kommunens naturinventering framgår att området har högt till
mycket högt naturvärde.
Strandområdena på norra Torö, i närheten av Norrskog, har dokumenterat höga
naturvärden, främst genom ädellövskogen och den mycket rika lundvegetationen
med flera sällsynta lundgräs. Den rika insektsfaunan bidrar till värdet. Väster om
Norrskog, mellan Torö kyrka och Byviken, växer en starkt förtätad ädellövskog.
Området öster om Norrskog anges i kommunens naturinventering ha mycket högt
naturvärde. Det är ett stort, sammanhängande skogsområde. Den östra delen av
området är en representativ och välbevarad skärgårdskust, och från berg och
klippor har man en fin utsikt över Käringboda och omgivande vattenområden.
Västra och södra Torö omfattas av ett område av riksintresse för naturvård enligt
3 kap. 6 § MB (Stockholms skärgård; Långö – Fifång – Södra Torö – Järflotta).
Området har utomordentligt stora naturvärden och är intensivt utnyttjat av det
båtburna friluftslivet. På grund av dess orördhet och vidstäckta areal utgör det ett
viktigt referensområde. Utskärgården bär spår av kulturpåverkan.
På Tistelholmen växer en ädellövskog med naturvärden.

7 (15)
VÄRDEBESKRIVNINGAR

Bilaga 2

Datum

Beteckning

2014-09-16

511-39844-2012

Torös västra kust har mycket högt naturvärde enligt kommunens naturinventering.
Området utgörs av en lång bergsrygg, med ibland branta sidor ut mot
Svärdsfjärden i väster. Hällmarkstallskogen ger till stora delar ett orört intryck,
med ett rikt inslag av enar och knotiga hällmarksekar. Långsträckta klippskrevor
förekommer längs hela kusten, och ger upphov till mycket varierade
lokalklimatiska förhållanden. Vid Langinge finns ett naturminne.
Strandområdena på Ören, på sydvästra Torö, omfattas delvis av Örens
naturreservat. Ören består av en stor flack isälvsavlagring med i huvudsak stenigt
grus i ytan. Sand- och grusavlagringar i skärgårdsmiljö förekommer endast
sparsamt i länet. Vegetationen utgörs till större delen av tallhedskog där inslaget
av martallar och enbuskar är påfallande. På klapperstränderna finns sällsynta
växter. Ören är också en känd sträckfågellokal. Den torra tallskogen ger goda
förutsättningar för strövande, svamp- och bärplockning. Stränderna är attraktiva
för bad och promenader.
Länsstyrelsen har uppmärksammat ett större strandnära sammanhängande
grundområde i anslutning till Ören då det har höga naturvärden. Det ligger inom
ett område av riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 § MB (Stockholms
skärgård; Långö – Fifång – Södra Torö – Järflotta). De aktuella grunda bottnarna
är medelexponerade för vågor. De består främst av sand- eller grus då de är en del
av Örens isälvsavlagring. Bottnarna på den norra sidan av Ören ger goda
uppväxtmöjligheter för abborre och även delvis för gädda. Bottnarna i sydväst
fungerar som lekområden för piggvar och skrubbskädda. Området utgör en
övervintringslokal för sjöfågel. De aktuella grundområdena är särskilt känsliga för
oljeutsläpp pga sina biologiska skyddsvärden.
Strandavsnittet på land på Ören längre österut, vid Ankarudden, har högsta
naturvärde enligt kommunens naturinventering. Kustområdet är här i huvudsak
oexploaterat. Den helt dominerande vegetationstypen är hällmarkstallskog vars
flora är rik. Gran- och blandskogen är fuktig. Det aktuella strandområdet är en del
av ett område med en sumpskogsmosaik som i den nationella
våtmarksinventeringen har ett mycket högt naturvärde. Området är även av stort
värde för häckande fåglar. Vid Ankarudden finns en brygga med kollektivtrafik,
och söder därom kan man finna en lämplig naturhamn. Enligt kommunens
översiktsplan ingår Ankarudden i en kulturhistorisk helhets- och närmiljö.
Aktuell strandsträcka på östra Torö, norr om Södra Verkarö, ligger inom ett
barrskogsområde och har mycket högt naturvärde enligt naturinventeringen. Även
strandområdena vid Trävik har mycket höga naturvärden. Där finns två
nyckelbiotoper och två objekt med naturvärden.
Kolguskär, Bottenholmen, Strömskär, Stora Arnholmen och Råholmen
omfattas av samma område av riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 § MB som
sydvästra Torö. Öarna omfattas dessutom av ett område av riksintresse för
friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Stockholms skärgård, yttre delen).
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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.
Bottenholmen och Norrskär hyser ovanliga växter, viktiga häckningsplatser för
fågel och uppväxtområden för fisk. Öarna ligger inom ett större område
(Herrhamraöarna) som planeras skyddas. Strömskär ingår i Järflotta naturreservat.
På norra Råholmen finns en nyckelbiotop. Det är en betad skog och lövskogslund.
Öarna Råholmen och Stora Arnholmen ligger inom ett område med dokumenterat
höga naturvärden på grund av bland annat det rika växt- och djurlivet och deras
betydelse för friluftslivet.
Öarna söder om Torö har högsta naturvärde enligt kommunens naturinventering.
De har kalkberggrund och växtligheten är sparsam, men de hyser ändå en rik flora
och lägre fauna. Floran och faunan som är knutna till kalkberggrunden är känslig
och mycket skyddsvärd. En del element är gemensamma med alvarmarkerna på
Öland och Gotland. Öarna fungerar som häcknings-, rast- och
övervintringsområden för sjöfågel.
Norrskär och Öja omfattas av ett område av riksintresse för naturvård enligt 3
kap. 6 § MB (Stockholms skärgård; Öja - Landsortsdjupet). Området har
utomordentligt stora naturvärden och är intensivt utnyttjat av det båtburna
friluftslivet. På grund av dess orördhet och vidstäckta areal utgör det ett viktigt
referensområde. Utskärgården bär spår av gammal kulturpåverkan. Stora delar av
Öja är oexploaterad. Området är en av länets mest förnäma sträckfågellokaler och
av internationell betydelse för rastande alfågel.
Hela Öja ingår i Öja-Landsort naturreservat. Ön är till stor del bevuxen med
lövskog av maritim typ, och där finns även några särskilt botaniskt intressanta
arter. Bybebyggelsen, som äger betydande kulturhistoriska och miljömässiga
värden, är koncentrerad till Storhamn på öns södra del, där även lotsplatsen och
fyren ligger. Fyren på Landsort, som är en av Sveriges äldsta fyrplatser, är
skyddad som ett statligt byggnadsminne. I söder finns även källor. Enligt
kommunens översiktsplan är Öja ett lokalt tyst område, och öns norra respektive
södra del utgör en kulturhistorisk helhets- och närmiljö.
Motiv till utvidgat strandskydd inom Kusten, Torö-området, värdebeskrivning A4
(jämför de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i
beslutstexten): 1, 2, 3, 4, 5, 7.
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Kusten, Nynäshamnsområdet, värdebeskrivning A5
Med hänsyn till kust- och skärgårdsområdets samlade natur- och kulturvärden
omfattas hela delområdet av riksintresse enligt 4 kap. 1-2 och 4 §§ MB.
Bestämmelserna syftar till att värna det värdefulla kust- och skärgårdslandskapet
med sina unika natur- och kulturvärden. Det har särskilt stora värden för friluftsliv
och turism.
Den södra delen av delområdet (strandområdena söder om Nynäshamn samt ön
Yttre Gården) omfattas också 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.
De aktuella strandområdena väster om Nynäshamn ligger inom den i
regionplanen utpekade regionala grönstrukturen och då inom ett område med stora
samlade rekreations-, natur- och kulturvärden. Inom området har Skogsstyrelsen
pekat ut flera nyckelbiotoper och objekt med naturvärden, och ett flertalet fynd av
rödlistade arter har gjorts.
Längs den västra sidan av viken berörs Käringboda naturreservat av strandzonen.
Den östra sidan av viken, kring Nynäs gård och söder därom, utgör en lokal grön
värdekärna enligt kommunens översiktsplan. Det är ett viktigt närströv- och
friluftsområde. Området har även mycket högt naturvärde enligt kommunens
naturinventering. Kulturlandskapet är herrgårdspräglat. Där finns bland annat
ädellövskogar, alkärr och blandskogar. Herrgården vid Nynäs ingår i ett område
som utpekats som såväl lokalt som regionalt intressant för kulturmiljövården. Den
omgivande parken och odlingslandskapet har höga visuella värden. Söder om
herrgården finns betes- och slåttermarker med särskilda värden som berättigar till
miljöersättning samt en ädellövskog med naturvärden.
Även delområdets strandområden kring Lövhagen söder om Nynäshamn, ligger
inom den regionala grönstrukturen och har stora samlade rekreations-, natur- och
kulturvärden. Ett regionalt strandstråk passerar igenom det och ett flertal fynd av
rödlistade arter har gjorts där. I stort sett alla de aktuella strandområdena ligger
inom en lokal grön värdekärna enligt översiktsplanen och kommunen planerar att
inrätta ett naturreservat för Lövhagenområdet. Det är ett mycket viktigt område
både natur- och rekreationsmässigt sett. Det finns servering, camping och
badplatser. Området är tätortsnära och skogen är mycket kuperad och
förhållandevis orörd. Halvön har karaktäristisk mellanskärgårdsvegetation som
präglas av ett stort lövträdsinslag.
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Enligt kommunens naturinventering har Bedarön, Inre Gården, Yttre Gården
samt Stora Rammklöv högt naturvärde. De bjuder på en representativ
mellanskärgårdsnatur med spår av skärgårdsjordbruk. De dominerande
vegetationstyperna är kala klippor med inslag av hällkarsvegetation samt
hällmarkstallskog. Området är ett välutnyttjat utflyktsmål med fina badstränder
och välbesökta naturhamnar. Det finns planer på att skydda den södra delen av
Yttre Gården. Värdena här är främst knutna till gammal hällmarkstallskog med
naturskogskaraktär. Området utgör en värdefull livsmiljö för hotade arter och har
särskild betydelse för friluftslivet. På Stora Rammklöv växer en välutvecklad
maritim lövskog.
Motiv till utvidgat strandskydd inom Kusten, Nynäshamnsområdet,
värdebeskrivning A5 (jämför de sju punkterna under rubriken ”Skälen för
Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 2, 3, 5, 6, 7.
Kusten, Yxlö-området, värdebeskrivning A6
Med hänsyn till kust- och skärgårdsområdets samlade natur- och kulturvärden
omfattas hela delområdet av riksintresse enligt 4 kap. 1-2 och 4 §§ MB.
Det aktuella strandområdet i delområdets nordligaste del vid
Storbacken/Lillbacken ligger inom ett lokalt svagt grönt samband i den samlade
grönstrukturen enligt kommunens översiktsplan. Av denna framgår också att
Storbacken/Lillbacken omfattas av en kommunal kulturhistorisk helhetsmiljö.
En stor del av strandområdena vid Hammersta ligger inom den i regionplanen
regionalt utpekade Tyrestakilen. De gröna kilarna utgör en sammanhängande
struktur av områden med höga rekreations-, natur- och kulturmiljövärden. Vid
Hammersta finns Häringe-Hammersta naturreservat, som delas med Haninge
kommun. Inom reservatet finns en mångfald av naturtyper och här finns goda
möjligheter till naturupplevelser, vandringar, bad och fiske. Området har
karaktären av ett herrgårdslandskap och det finns förhållandevis mycket
ädellövskog med en rik flora. Inom Häringe-Hammersta förekommer även ganska
opåverkade barrskogsområden. Ett flertal fynd av rödlistade arter har gjorts inom
området. De nordligaste delarna ingår i ett Natura 2000-område.
En större del av de aktuella strandområdena omfattas av ett område av riksintresse
för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Hammersta). Herrgårdslandskapet
kring Hammersta säteri har ett medeltida ursprung och rötter i järnåldern. Vid
farleden finns farledsborgar. Delar av stränderna ligger även inom ett område av
riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 § MB (Muskån – Hammersta – Häringe).
Ädellövsmiljöerna är mycket artrika och barrskogsområdena har mycket höga
värden. Fågellivet är rikt. I den meandrande Muskån/Hammerstaån som mynnar i
viken söder om Hammersta säteri finns en ursprunglig stam av havsöring. Enligt
kommunens översiktsplan har ån högsta naturvärde.
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Söder om Anderslund finns betesmarker med särskilda värden som berättigar till
miljöersättning.
Vid Fridhem, vid Bredviken, är naturvärdena dokumenterat höga. Värdena beror
främst på områdets ädellövträd samt dess rika flora och fågelliv. Inom den
aktuella strandzonen har Skogsstyrelsen utpekat en nyckelbiotop i form av en
lövskogslund med färsk betespåverkan.
Enligt översiktsplanen ingår strandområdena mellan Norrlöt och Strömsund i en
lokal grön kil, och väster om Norrlöt finns ett område med högsta naturvärde.
Norrlöt och dess omgivningar ingår i ett utpekat lokalt tyst område. Av
kommunens naturinventering framgår att naturvärdena är höga norr om
Vidbynäs. Söder om Vidbynäs har Skogsstyrelsen pekat ut ett objekt med
naturvärde.
Himmelsö är en långsträckt halvö täckt av blandskog med örtrik flora.
Landskapet är varierat och småbrutet. I nordväst ligger betesmarker med särskilda
värden som berättigar till miljöersättning.
Öster om Himmelsö ligger Herrön som är en stor mellanskärgårdsö som till
största delen är oexploaterad. Hällmarkerna är omfattande. På ön växer ett
ädellövsbestånd med exklusiv lundflora. Kulturmarkerna innefattar bland annat
betade havsstrandängar. Ön kan erbjuda rastplatser och övervintringsområden för
fågel. De aktuella strandområdena på mellersta Herrön ingår i ett område som har
dokumenterat höga naturvärden. Naturvärdena motiveras av den rika lundfloran i
ädellövsbestånden och den hävdgynnade floran i naturbetesmarkerna. Enligt den
nationella våtmarksinventeringen har våtmarkerna runt Herröträsk höga
naturvärden. På ön har också Skogsstyrelsen utpekat ett par naturvärdesobjekt.
Yxlö domineras av hällmarker bevuxna med gles tallskog. Inom strandområdena
på de norra delarna av Yxlö finns ett par objekt med naturvärden. Vid Byviken
finns öppna betade strandängar samt lövskogar längs med stränderna enligt
naturinventeringen. Norr om Björkhagen finns en nyckelbiotop som utgörs av en
lövskogslund. Flera skogliga värden finns på öns sydvästra delar med ett antal
nyckelbiotoper och några objekt med naturvärden.
På Västra Slangholmen finns en lågvuxen tallskog med ett stort inslag av lågor i
olika stadier av nedbrytning.
Av kommunens naturinventering framgår att såväl Himmelsö, Herrön och Yxlö
som Västra och Östra Slangholmen som helhet har höga naturvärden. De ingår i
en ett sammanhängande, i huvudsak oexploaterat, skärgårdsnära hällmarks- och
barrskogsområde.
På Stora Skramsö finns en större artrik naturskogsartad miljö med mycket höga
naturvärden. Ett antal av arterna är av stor betydelse för den biologiska
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mångfalden. Skogsstyrelsen har utpekat flera nyckelbiotoper och objekt med
naturvärden på Stora Skramsö. Naturen på ön planeras skyddas.
Motiv till utvidgat strandskydd inom Kusten, Yxlö-området, värdebeskrivning A6
(jämför de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i
beslutstexten): 1, 2, 3, 7.
Sjöar syd, värdebeskrivning B1
Med hänsyn till kust- och skärgårdsområdets samlade natur- och kulturvärden
omfattas hela delområdet av riksintresse enligt 4 kap. 1-2 och 4 §§ MB.
Bestämmelserna syftar till att värna det värdefulla kust- och skärgårdslandskapet
med sina unika natur- och kulturvärden. Det har särskilt stora värden för friluftsliv
och turism.
Västra Styran är en större, måttligt näringsrik sjö som till stor del omges av
åkrar. De aktuella strandområdena kring sjön har, enligt kommunens
naturinventering, högt naturvärde. Enligt översiktsplanen omfattas den av en lokal
grön kil och till stor del även av ett lokalt tyst område. Sjöns nordöstra del ingår i
ett område av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Sorunda Stymninge). Inom denna dalgångsbygd finns exempelvis flera storhögar och stora
gravfält, en stor skeppssättning samt runstenar. Strandområdet öster om Lyngsta
är skyddsvärt enligt översiktsplanen, och det berörs av ett område av riksintresse
för naturvård enligt 3 kap. 6 § MB (Östra Styran). Östra Styran bedöms vara den
mest värdefulla fågelsjön i den södra delen av Stockholms län. I sjöns
omgivningar finns värdefulla fågelbiotoper. Inom strandområdet på Västra
Styrans östra sida ligger en del av en betad strandäng med höga värden enligt
Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering, och värdena berättigar till
miljöersättning.
Även de aktuella strandområdena runt Långsjön ligger inom ett område som har
högt - mycket högt naturvärde, enligt kommunens naturinventering. Sjön är
näringsfattig och omges helt av en sammanhängande storskog bestående av blandoch barrskog med representativt växt- och djurliv. Långsjöns västra del har
dokumenterat höga naturvärden och det vackra landskapet lockar besökare.
Inom strandområdet söder om sjön har Skogsstyrelsen pekat ut en nyckelbiotop
som utgörs av en bergbrant/aspskog. Den större delen av sjön och dess närmaste
omgivningar ingår i ett lokalt tyst område enligt översiktsplanen.
Strandområdena kring Fjättersjön ligger i sin helhet inom en lokal grön
värdekärna enligt översiktsplanen. Sjön är relativt opåverkad och näringsfattig.
Den omges av stora sammanhängande skogar som till största delen består av
barrträd. Fjättersjöns aktuella strandområden ingår delvis i den regionala
grönstrukturen och då inom ett område med stora samlade rekreations-, natur- och
kulturvärden. Kommunens naturinventering anger att området har ett mycket högt
naturvärde. Fynd av rödlistade arter har gjorts inom strandområdena. Norr om
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sjön har Skogsstyrelsen utpekat en nyckelbiotop – en barrnaturskog – och inom
strandområdena finns också objekt med naturvärden såsom en barrblandskog
respektive en barrsumpskog. Väl upptrampade stigar omger sjön och i nordöst
passerar Sörmlandsleden strandområdet. Området är viktigt för friluftsliv även
vintertid för exempelvis skidåkning.
Älvvikssjön är en näringsrik sjö omgiven av sankmarker, åkrar, ädellövskog,
igenväxande torrbackar, barrskog och bergbranter. Enligt kommunens
naturinventering har Älvvikssjön högt naturvärde. Sjön utgör en vattentäkt, och
strandområdet i dess sydvästra del omfattas av ett vattenskyddsområde. Enligt
översiktsplanen ligger en kulturhistorisk helhets- och närmiljö inom ungefär
samma område.
Motiv till utvidgat strandskydd inom Sjöar syd, värdebeskrivning B1 (jämför de
sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten):
2, 5, 7.
Sjöar nord, värdebeskrivning B2
I delområdets norra del ligger Vädersjön som är näringsrik och kantas av breda
vassbälten. Omgivningen består i huvudsak av blandskog. Sjön delas med
Haninge kommun. Delar av de aktuella strandområdena har i den nationella
våtmarksinventeringen bedömts ha högt värde. Sjön och dess omgivningar har
dokumenterat höga naturvärden. Där finns flera nyckelbiotoper som exempelvis
en rasbrant med grova ädellövträd och rik flora, samt en barrskog. Fågellivet är
mycket artrikt.
Grindsjön delas med Botkyrka kommun. Sjön är en näringsfattig klarvattensjö
med ett mycket bra siktdjup och den har stora hydrologiska kvaliteter.
Omgivningen domineras av lövskog med inslag av barrskog. Grindsjöns östra
strand utgörs av en mäktig isälvsavlagring. Enligt kommunens naturinventering
har sjön ett mycket högt naturvärde. Fynd av rödlistade arter har gjorts i området.
Den större delen av de aktuella strandområdena ligger inom den i regionplanen
regionalt utpekade Hanvedenkilen. De gröna kilarna utgör en sammanhängande
struktur av områden med höga rekreations-, natur- och kulturmiljövärden. Vid
Västerby har Skogsstyrelsen pekat ut ett par objekt med naturvärden. Längre åt
söder finns ett naturminne. Inom strandområdena söder om Karlsro finns en del av
en våtmark som i den nationella våtmarksinventeringen bedömts ha högt värde.
Området nära Karlsro, vid Vinaren, omfattas av en kulturhistorisk helhetsmiljö
enligt översiktsplanen.
Av kommunens naturinventering framgår att Fagersjön har högt naturvärde. Sjön
är sänkt och kraftigt igenvuxen. Den omges till största delen av skogsmark. I
delområden, främst i norr och sydväst, finns en rik flora. Den aktuella strandzonen
i sydöst omfattas delvis av en kulturhistorisk när- och helhetsmiljö enligt
översiktsplanen. Här finns en ansamling av fornlämningar. Här finns också ett
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vattenskyddsområde. Väster om Fagersjön ligger en betesmark som har sådana
värden att de berättigar till miljöersättning. Enligt Jordbruksverkets ängs- och
betesmarksinventering är dess södra del en välhävdad betesmark med höga
värden.
Sjön Tärnan är relativt näringsfattig. Den ligger inom ett av kommunens största
sammanhängande barrskogsområden med en unik lavflora och förekomst av ett
stort antal hotade växter och djur. Här finns exempelvis livskraftiga populationer
av känsliga och hotade skogsfåglar. Den större delen av de aktuella
strandområdena ligger inom en grön värdekärna i den i regionplanen utpekade
Hanvedenkilen. Skogsstyrelsen har pekat ut flera nyckelbiotoper och ett par
objekt med naturvärden längs stränderna. Enligt kommunens naturinventering
ligger sjön och dess omgivningar inom ett område med högsta naturvärde.
Sörmlandsleden passerar strandområdet.
Strax norr om Ösmo ligger sjön Muskan. Det är en näringsrik sjö som enligt
naturinventeringen har högt naturvärde. Markerna väster om sjön är uppodlade
medan området öster om sjön huvudsakligen består av skogsmark. Av
översiktsplanen framgår att området är välbesökt, att sjön omges av ett strandstråk
och att Sörmlandsleden passerar längs sjön. Strandområdena ingår i en lokal grön
värdekärna. På den östra sidan av Muskan är sambandet i den lokala
grönstrukturen svagt. Vidare är området kring Muskån/Hammerstaån skyddsvärt
och har högsta naturvärde. Denna del omfattas också av ett område av riksintresse
för naturvården enligt 3 kap. 6 § MB (Muskån – Hammersta – Häringe). I den
meandrande ån finns en ursprunglig stam av havsöring. Muskåns dalgång hyser en
mängd ovanliga insektsarter. Den aktuella strandzonen i sydväst, vid Stora
Breddal, omfattas delvis av en kulturhistorisk helhetsmiljö enligt översiktsplanen.
Motiv till utvidgat strandskydd inom Sjöar nord, värdebeskrivning B2 (jämför de
sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten):
5, 7.
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Sändlista
Nynäshamns kommun, 149 81 Nynäshamn
Naturvårdsverket: registrator@naturvardsverket.se
Havs- och vattenmyndigheten: havochvatten@havochvatten.se
Skogsstyrelsen: vallentuna@skogsstyrelsen.se
Sjöfartsverket, 601 78 Norrköping
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
LRF Kommungrupp Nynäshamn, Thomas Gustavsson, Säby Gård 17, 148 92
Ösmo
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
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

Postadress

Besöksadress

Telefon

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

Sändlista
Boverket: registraturen@boverket.se
Sveriges Jordägareförbund: gs@jordagarna.se och kansli@jordagarna.se
Medborgarrättsrörelsen: bengt.holmgren@gmail.com och info@mrr.se
Svenska Turistföreningen: Jenny.Engstrom@stfturist.se
Stockholms Ornitologiska förening: stof@stof.nu och tomas.viktor@bredband.net
Stockholm läns fiskareförbund: anders@bjorko.nu
Östra Svealands fiskevattenägareförbund: momentum@swipnet.se
Antonia Ax:son Johnson, Tess Ax:son Johnson, Viveca Ax:son Johnson, Claes
och Frances Broman, AB Coport, Nordstjernan AB, Marcus Wallenberg genom
Gunnar Johansson: Gunnar.Johansson@dlanordic.se och Johan Forsling:
Johan.Forsling@dlanordic.se
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