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2014-11-18 
  

Beteckning 

511-39851-2012 
  

  

  

 

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 
 

 

Sollentuna kommun, värdebeskrivningar samt 
källförteckning 

Norr, värdebeskrivning A 

 

Översjön delas med Järfälla kommun. Till övervägande del är sjön omgiven av 

barrskog. Översjön är en populär badsjö. Det aktuella strandområdet i Sollentuna 

kommun ligger helt inom Östra Järvafältets naturreservat. Inom reservatet finns 

en mycket varierande och attraktiv natur med ett ganska småskaligt odlings-

landskap med åkrar och betesmarker som växlar med lövskogar, barrskogar, 

våtmarker och sjöar. Järvafältets närhet till tätbebyggda bostadsområden gör det 

mycket välbesökt som strövområde. Ett rikt förgrenat nät av stigar, gång- och 

cykelvägar samt ridstigar genomkorsar reservatet. Odlingslandskapet har lång 

historia i området. Reservatet gränsar till naturreservaten Västra Järvafältet och 

Molnsättra. Inom strandområdets norra del har fynd av rödlistade arter gjorts.  

 

Inom aktuellt strandområde längs Vibyån - Viby gamla tomt – finns skyddsvärda 

lövträd. En stor del av området täcks av fornlämningar, och området är utpekat 

som en kulturhistoriskt värdefull miljö i kommunens kulturmiljöplan. 

 

Sjön Norrviken delas med Upplands Väsby kommun. Norrviken är en mycket 

näringsrik, djup sprickdalssjö. Sjön och dess omgivningar är populära för 

rekreation. Strandområdet vid Sollentunaholm, väster om sjön, är ett uppskattat 

och viktigt rekreations- och närnaturområde, enligt kommunens översiktsplan. Ett 

grönt stråk från omkringliggande bostadsområden sträcker sig in i området. En 

tidigare engelsk park sätter fortfarande sin prägel på området, och det finns flera 

stigar här. I den norra delen finns ett område med skyddsvärda lövträd. Många 

träd är gamla och det finns gott om död ved. Genom den stora mängden död ved 

av olika trädslag är området av stort värde för vedlevande småkryp. Flera fynd av 

rödlistade arter har gjorts i området. Området är utpekat som en kulturhistoriskt 

värdefull miljö i kommunens kulturmiljöplan. Längre söderut finns en badplats. 

Väderholmen, i den södra delen av sjön Norrviken, består av äldre betad tall- och 

lövskog och har ett högt värde ur rekreationssynpunkt samt ger goda 

förutsättningar för höga upplevelsevärden. 

 

Det aktuella strandområdet öster om Norrviken ligger i princip helt inom Södra 

Törnskogens naturreservat. Törnskogen består av ett småkuperat sprickdals-

landskap, vilket skapar en varierad natur och landskapsbild. På höjderna växer 

gles och ljus hällmarkstallskog. I sänkorna är marken fuktig med kärr och mossar. 

Syftet med reservatet är bland annat att bevara ett större tätortsnära grönområde 

med vildmarkskaraktär för att erbjuda goda förutsättningar till rekreation samt att 

gynna den biologiska mångfalden. Det finns utsiktsplatser längs sjön. Strand-
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området ligger i sin helhet inom den i regionplanen utpekade Rösjökilens 

värdekärna. De gröna kilarna utgör en sammanhängande struktur av områden med 

höga rekreations-, natur- och kulturmiljövärden. I den södra delen av området har 

flera fynd av rödlistade arter gjorts. 

 

Den lilla sjön Snuggan och dess strandområden ligger till stor del inom Södra 

Törnskogens naturreservat och den regionala Rösjökilens värdekärna. Snuggan är 

en näringsfattig skogssjö som omges av barrskog och myrmarker. Den del av det 

aktuella strandområdet i söder som ligger utanför naturreservatet består till större 

delen av en nyckelbiotop i form av en barrnaturskog, som utpekats av 

Skogsstyrelsen. Hällar ger karaktär åt barrnaturskogen, och här finns ett stort 

inslag av senvuxna träd.  

 

Sjön Fjäturen, delas med Upplands Väsby och Täby kommuner. Sjön är omgiven 

av skog och öppna kulturlandskap. Längs strandområdet vid Norrsättra har 

kommunen utpekat ett stråk som bör stärkas. Landskapet inom det aktuella 

strandområdet ger goda förutsättningar för höga upplevelsevärden. Den aktuella 

strandzonen öster om Södersättra ligger till övervägande del inom Rösjöskogens 

naturreservat. Reservatet är ett populärt friluftsområde med motionsspår, badplats, 

camping och bollplaner. I reservatet finns främst tallskog, granskog och 

sumpskogar, men här förekommer också ädellövskog, lundar och örtrika 

blandskogar. Ett kulturlandskap med öppna betesmarker finns vid Södersättra. 

Strandområdet öster om Södersättra ligger i sin helhet inom den regionalt 

utpekade Rösjökilens värdekärna. Delar av strandzonen omfattas av ett större 

område av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (MB) 

(Skålhamravägen). Det rör sig om en s.k. centralbygd med herrgårdslandskap och 

här finns bland annat äldre vägsträckningar och många runstenar och gravfält. 

Roslagsleden passerar igenom zonen öster om Södersättra. 

 

Motiv till utvidgat strandskydd för norr, värdebeskrivning A (jämför de sju 

punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 1, 5, 

6, 7. 

Söder, värdebeskrivning B 

 

Det aktuella strandområdet vid Säbysjön delas med Järfälla kommun. Kring sjön 

växer bland- och lövskog, och det finns även spridda bestånd av ädellövskog. 

Säbysjön har en särställning bland länets fågellokaler då fågellivet är mycket rikt, 

och då den också är lättillgänglig och därmed välbesökt. Berört strandområde 

ligger helt inom Östra Järvafältets naturreservat. Inom reservatet finns en mycket 

varierande och attraktiv natur med ett ganska småskaligt odlingslandskap med 

åkrar och betesmarker som växlar med lövskogar, barrskogar, våtmarker och 

sjöar. Järvafältets närhet till tätbebyggda bostadsområden gör det mycket 

välbesökt som strövområde. Ett rikt förgrenat nät av stigar, gång-cykelvägar och 

ridstigar genomkorsar reservatet. Odlingslandskapet har lång historia i området. 

Reservatet gränsar till naturreservaten Västra Järvafältet och Molnsättra. Området 
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ligger även inom den i regionplanen utpekade Järvakilens värdekärna. De gröna 

kilarna utgör en sammanhängande struktur av områden med höga rekreations-, 

natur- och kulturmiljövärden. 

 

I princip hela det aktuella strandområdet vid sjön Ravalen omfattas av Östra 

Järvafältets naturreservat. I likhet med strandområdet vid Säbysjön ligger strand-

området också inom Järvakilens värdekärna. Här finns bland annat många nyckel-

biotoper och områden med skyddsvärda träd. Fynd av rödlistade arter har även 

gjorts.  

 

Den södra delen av strandzonen ingår i ett område som utpekats som regionalt 

intressant för kulturmiljövården (Väsby - Bög) och här finns rikligt med 

fornlämningar. Odlingslandskapet är vidsträckt och vackert. En utsiktsplats finns i 

sydväst.  

 

Rösjön delas med Danderyds kommun. Rösjön är gynnsam för fiske och har 

lättillgängliga stränder. De norra delarna av aktuellt strandområde ligger i princip 

helt inom Rösjökilens värdekärna och helt inom Rösjöskogens naturreservat. 

Reservatet är ett populärt friluftsområde med motionsspår, badplatser, camping 

och bollplaner. I reservatet finns främst tallskog, granskog och sumpskogar, men 

här förekommer också ädellövskog, lundar och örtrika blandskogar. Längs 

Rösjöns östra strand finns en koppling mellan gröna kilar, enligt kommunens 

översiktsplan. De nordligaste delarna av strandzonen omfattas av samma område 

av riksintresse för kulturmiljövården som de södra delarna av sjön Fjäturen 

(Skålhamravägen). Roslagsleden passerar igenom det aktuella strandområdet. 

 

Sjön Edsviken delas med Danderyds kommun och Stockholms stad. Det aktuella 

strandområdet vid Tegelhagen ligger till största delen inom Järvakilen och 

omfattas sedan juni 2014 till stor del av Tegelhagsskogens naturreservat. Syftet 

med reservatet är att bevara och utveckla ett naturområde för närrekreation och 

aktivt friluftsliv som ger möjligheter till återhämtning och hälsofrämjande 

aktiviteter. Naturen är kulturpåverkad och utgörs av skogar omväxlande med 

öppna marker och fina strandpartier. Skogarna är främst äldre barrblandskogar. 

Det finns också några partier med lundartad ädellövskog med värdefull flora och 

fauna. Tegelhagsområdet är mycket välbesökt och genomkorsas av ett väl 

utvecklat stignät. Inom strandområdet har Skogsstyrelsen pekat ut några 

nyckelbiotoper, och det finns områden med skyddsvärda träd. Fynd av rödlistade 

arter har gjorts. En del av området är utpekat som en kulturhistoriskt värdefull 

miljö i kommunens kulturmiljöplan. Det består av en välbevarad herrgårdsmiljö 

omgärdad av ädellövskog. Av översiktsplanen framgår att Tegelhagsområdet är 

ett viktigt närnaturområde.  

 

Motiv till utvidgat strandskydd för söder, värdebeskrivning B (jämför de sju 

punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 1, 5, 

6, 7. 
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Källförteckning  

 

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010. Stockholms läns 

landstings regionplanekontor. R 2010:5. 

 

Sollentuna igår och imorgon. Kulturmiljöplan. 1993. 

 

Stockholmsregionens kulturhistoriska miljöer – Landsbygdens kulturmiljöer. 

Underlag för regionplanering. Stockholms läns landsting. Regionplane- och 

trafikkontoret 1989. 

 

Upptäck naturen i Sollentuna. Sollentuna Naturskyddsförening och Sollentuna 

kommun. 2009. 

 

Översiktsplan 2030. Sollentuna kommun. 2012. 

 

Kartbaserat digitalt nationellt och regionalt underlag från: 

Lantmäteriet, Länsstyrelsen i Stockholms län, Naturvårdsverket, 

Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Stockholms läns landstings Tillväxt, miljö 

och regionplanering, Sveriges lantbruksuniversitet. 
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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  

 

Sollentuna kommun, 191 86 Sollentuna 

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  

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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stockholm@lansstyrelsen.se 
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Meddelande om beslut om utvidgat strandskydd 

 

Länsstyrelsen i Stockholms län har den 18 november 2014 fattat beslut om 

utvidgat strandskydd för Sollentuna 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/Sv/om-lansstyrelsen/Pages/default.aspx, 

på sidan för 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 

Stockholms Handelskammare: diariet@chamber.se och anna.wersall@chamber.se  

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  

Sollentuna hembygdsförening: abg@kth.se  

 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/om-lansstyrelsen/Pages/default.aspx
mailto:anna.wersall@chamber.se
mailto:registraturen@boverket.se
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mailto:bengt.holmgren@gmail.com
mailto:info@mrr.se
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