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Salems kommun, värdebeskrivningar samt källförteckning
Mälarstranden, värdebeskrivning A
Med hänsyn till de samlade natur- och kulturvärdena omfattas hela Mälarens öar
och strandområden av riksintresse enligt 4 kap. 1-2 §§ miljöbalken (MB).
Bestämmelserna syftar till att värna det värdefulla Mälarlandskapet med sina
unika natur- och kulturvärden. Det har särskilt stora värden för friluftsliv och
turism. De aktuella strandområdena ligger inom riksintresseområdet. De ligger
också inom den i regionplanen utpekade Bornsjökilen. De gröna kilarna utgör en
sammanhängande struktur av områden med höga rekreations-, natur- och
kulturmiljövärden. Området mellan Lindängen till Jungfrulund ingår i grönkilens
värdekärna.
Stränderna vid Lindängen ligger inom Korpbergets naturreservat. Reservatet
utgörs av delar av ett bergparti vars högsta partier ligger ca 85 m över havet.
Berget stupar mycket brant mot söder. Området hyser en rik flora och fauna.
Nedanför berget och i Lindängen växer ädellövskog. Reservatet är livsmiljö för
flera rödlistade och sällsynta arter. Här finns utpekade områden med skyddsvärda
träd. Det aktuella strandområdet omfattas även av ett område av riksintresse för
naturvården enligt 3 kap. 6 § MB (Korpberget), och det är delvis ett Natura 2000område. Nära Lindängen finns en källa.
Området kring Högantorp är ekologiskt särskilt känsligt enligt kommunens
översiktsplan. Skogsstyrelsen har pekat ut flera nyckelbiotoper inom de aktuella
strandområdena. Där finns också skyddade naturminnen och områden med
skyddsvärda träd. Landskapet ger goda förutsättningar för höga upplevelsevärden.
Det är också ett utflyktsmål. Väster om Högantorp ligger Falkberget och dess
omgivning som i kommunens naturvårdsprogram utpekas som värdefullt ur
naturvårdssynpunkt främst genom förekomsten av intressanta geologiska
formationer och nyckelbiotoper. Det består bland annat av ett skogsområde och en
naturskön bäckravin. Området hyser en rik moss- och kärlväxtflora, och det har
även betydelse för friluftslivet.
Strandzonen mellan Lindängen och Vitsand är en närmiljö för
kulturminnesvården enligt översiktsplanen, och den ingår i ett område som
utpekats som regionalt intressant för kulturmiljövården (Högantorps herrgård).
Herrgårdsanläggningen är karaktäristisk, och det omgivande landskapet har höga
kulturhistoriska och visuella värden. Området är väl lämpat för friluftsliv.
Vid Vitsand ligger Bornhuvud. Det blockrika utsiktsberget med varierad och
relativt orörd barr- och lövskog har dokumenterat höga naturvärden. Floran och
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fågellivet är rikt. Enligt kommunens naturvårdsprogram är det mycket värdefullt
med avseende på biologisk mångfald, och av översiktsplanen framgår att området
är ekologiskt särskilt känsligt. Här finns nyckelbiotoper som exempelvis en
barrnaturskog med rikligt med lågor. Vid Vitsand finns en källa.
Även Jungfrulund är ekologiskt särskilt känsligt. En aspskog inom det aktuella
strandområdet utgör en nyckelbiotop. Skogen har rikligt med grova träd, och
marken i området är källpåverkad.
Bockholmssättra är ett av kommunens utflyktsmål. Bockholmssättra utgör en
närmiljö för kulturminnesvården enligt översiktsplanen, och det ingår i ett område
som utpekats som regionalt intressant för kulturmiljövården. I närheten finns
ädellövträd med naturvärden och områden med skyddsvärda träd.
Vällinge är beläget nära Mälaren och omges av vacker natur och
flera kulturhistoriskt intressanta platser. Det har haft ett strategiskt läge vid
Mälaren. Kring Vällinge finns även miljöer med skyddsvärda träd.
Inom den nordliga delen av strandområdet finns någon nyckelbiotop och
flertalet objekt med naturvärden som utpekats av Skogsstyrelsen. Längs sträckan
har flera fynd av rödlistade arter gjorts. Här finns också förhållandevis många
fornlämningar och området omfattas av ett vattenskyddsområde. Områdets östliga
strandområden ingår i Bornsjökilens värdekärna och Bornsjöns naturreservat.
Syftet med reservatet är bland annat att bevara ett större oexploaterat storstadsnära
område med en levande kulturbygd och varierad natur. Bornsjöområdet är relativt
lättillgängligt, och flera vägar och stigar går genom området.
Närmast kommungränsen mot Botkyrka i öst omfattas stränderna av ett område av
riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Bornsjön). Miljön utgörs
bland annat av ett herrgårdslandskap utmed Mälaren som präglas av ett sedan
bronsåldern utvecklat jordbruk, kommunikationerna på vatten och till lands, den
tidiga medeltidens sockenindelning och de stora herrgårdsanläggningarna.
Motiv till utvidgat strandskydd inom Mälarstranden, värdebeskrivning A (jämför
de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i
beslutstexten): 1, 2, 5, 7.
Sjöar, värdebeskrivning B
I princip hela områdets strandområden ligger inom Bornsjöns naturreservat.
Reservatet delas med Botkyrka och Södertälje kommuner. I området finns
varierande natur med modernt skött åkermark, vackra f.d. hagmarker med stort
inslag av ek och hassel och lummiga skogspartier. Kulturlandskapet domineras av
flera herrgårdar. Bornsjöområdet är relativt lättillgängligt för närboende. Flera
vägar och stigar går genom området. I stort sett hela områdets strandområden
ligger inom den i regionplanen utpekade Bornsjökilen. De gröna kilarna utgör en
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sammanhängande struktur av områden med höga rekreations-, natur- och
kulturmiljövärden. Ett vattenskyddsområde omfattar strandområdena i sin helhet.
Bornsjöns stränder och vattenområde delas med Botkyrka kommun. Sjön
omfattas av ett Natura 2000-område och ligger i den gröna kilens värdekärna.
Bornsjön har mycket hög vattenkvalitet och är värdefull för fågellivet. Sjön och
dess strandområden omfattas av ett område av riksintresse för naturvården enligt 3
kap. 6 § MB (Bornsjön). De närmaste omgivningarna är geologiskt, botaniskt och
kulturhistoriskt mycket intressanta. Bornsjöområdet är också ett viktigt
hydrologiskt referensområde. Den omfattas även av ett område av riksintresse för
kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Bornsjön). Miljön utgörs bland annat av
ett herrgårdslandskap utmed Mälaren som präglas av ett sedan bronsåldern
utvecklat jordbruk, kommunikationerna på vatten och till lands, den tidiga
medeltidens sockenindelning och de stora herrgårdsanläggningarna. Bornsjön
utgör reservvattentäkt för Storstockholm.
De aktuella strandområdena norr om Bornsjön omfattas av ett område av
riksintresse enligt 4 kap. 1-2 §§ MB (Mälarens öar och strandområden) 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. Enligt kommunens
översiktsplan är Bornsjöns vatten och en del av strandområdena ekologiskt
särskilt känsliga. Kring sjön har en del fynd av rödlistade arter gjorts.
Skogsstyrelsen har pekat ut ett stort antal nyckelbiotoper och objekt med
naturvärden inom strandområdena. Inom de aktuella strandområdena finns även
ett större antal miljöer med skyddsvärda träd.
Inom de aktuella strandområden kring sjön Tullan, som delas med Södertälje
kommun, finns ett par objekt med naturvärden och en nyckelbiotop.
Nyckelbiotopen består av en barrnaturskog med rikligt med död ved, värdefull
kryptogamflora samt rik marksvampflora. Tullans östra sida ligger inom ett svagt
samband i Bornsjökilen. De gröna svaga sambanden är smala partier som är
avgörande för att binda samman de gröna kilarna och värdekärnorna i syfte att
säkra rekreationsstråk, skapa tillgång till större strövområden och upprätthålla
ekologiska spridningssamband. Enligt översiktsplanen är sjön ekologiskt särskilt
känslig. I norr finns en badplats.
Motiv till utvidgat strandskydd inom sjöar, värdebeskrivning A (jämför de sju
punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 1, 2,
5, 7.
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Sändlista
Salems kommun, 144 80 Rönninge
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
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
Stockholm vatten AB, 106 36 Stockholm
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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 Salems 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
Mälarens fiskareförbund: mats.eriksson@u.lrf.se
Östra Svealands fiskevattenägareförbund: momentum@swipnet.se
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