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Beteckning 
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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 
 

 

Tyresö kommun, värdebeskrivningar samt källförteckning 

Kust, värdebeskrivning A 

 

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 skärgårds-

landskapet med sina unika natur- och kulturvärden. Det har särskilt stora värden 

för friluftsliv och turism. 

 

Med undantag av delar av strandområdena vid Solberga/Bergholm, ett mindre 

område söder om Raksta och på Brevikshalvön, omfattas delområdets aktuella 

strandområden av den i regionplanen utpekade Tyrestakilens gröna värdekärna. 

Samma områden omfattas även av ett område av riksintresse för friluftslivet enligt 

3 kap. 6 § MB (Tyresta – Åva). Tyresta – Åva utgörs huvudsakligen av ett 

förhållandevis opåverkat skogsområde. Här finns gammelskogar och urskog. Det 

är ett traditionsrikt friluftsområde med många friluftsanläggningar. Dessa är 

koncentrerade till Tyresta och Åva. Det finns till exempel värmestuga, servering, 

övernattningsmöjligheter, markerade vandrings- och skidspår, campingplats, 

badplatser och båthamn. Scoutverksamhet förekommer och inom området finns 

goda möjligheter till bland annat fiske, svamputflykter, natur- och kulturstudier, 

cykelturer samt bär- och svampplockning. Området är ett av Stockholmsområdets 

traditionsrikaste friluftsområden. 

 

I delområdets sydvästra del finns sjöarna Långsjön, Trehörningen, Mörtsjön, 

Stensjön, Lanan och Nedre Dammen. Strandzonerna för några av sjöarna ligger 

delvis i Haninge kommun. De aktuella strandområdena ingår i sin helhet i ett 

Natura 2000-område, och de omfattas av ett område av riksintresse för natur-

vården enligt 3 kap. 6 § MB (Tyresta – Åva). Det kuperade skogslandskapet 

innehåller många olika naturtyper som bland annat hällmarkstallskog, tallskog på 

morän, sumptallskog, friska till sumpiga granskogar och myrmarker. Stora delar 

av Tyrestaskogen är mycket ostörda och har stark urskogsprägel. Centralt finns ett 

stort brandfält vars ekologiska utveckling är av stort naturvårdsintresse. Kring 

Åva gård och ut mot Åvaviken ligger ett småbrutet odlingslandskap. Tyresta – 

Åvaområdets mosaikartade struktur och stora areal ger upphov till ett art- och 

individrikt växt- och djurliv. Området är av högsta naturvärde genom sin storlek, 

ålder, orördhet och mycket rika växt och djurliv. De främsta naturvärdena utgörs 

dels av Åvaåns avrinningsområde, vilket är intressant från hydrologisk, biologisk 

och vattenkemisk synpunkt, dels av skogslandskapet med dess urskogsartade 

områden vid Tyresta. Tyresta är ett av de främsta urskogsobjekten i södra och 

mellersta Sverige.  
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Till övervägande del ingår de aktuella strandområdena i Tyresta nationalpark. De 

små delar som inte gör det omfattas av Tyresta naturreservat. Flera fynd av 

rödlistade arter har gjorts inom sjöarnas aktuella strandområden, och då i 

synnerhet väster om Stensjön. 

 

Av kommunens översiktsplan framgår att strandområdet vid Solberga/Bergholm 

utgör ett värdefullt rekreationsområde. Enligt kommunens grönstrukturplan 

omfattas de aktuella strandområdena vid Solberga/Bergholm av en grön 

värdekärna (Solberga – Bergholmens värdekärna) i en kommunal grönkil. I 

området finns värdefulla barrskogar och i översiktsplanen betecknas naturvärdena 

som höga - mycket höga. Enligt kommunens naturinventering domineras 

blandskogen i området av gran men lövträdsinslaget är stort. Skogsområdet hyser 

ett flertal intressanta lav- och svamparter. På Kalvnäset, i områdets sydligare del, 

finns rester av tidigare betesmarker. Kalvnäset är ett mycket omväxlande och 

naturskönt landskapsparti där bland annat den rika vegetationen skapar förut-

sättningar för fina naturupplevelser. Området runt Kalvnäsängen har en särskilt 

rik och speciell flora, och området är utpekat som ekologiskt särskilt känsligt i 

översiktsplanen. Fågellivet är rikt.  

 

Kommunen har uppmärksammat ett område norr om Solberga. Dess norra del 

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

(Tyresö slott). Slottet med omgivningar har skapat förutsättningarna för fram-

växten av Tyresö socken och kommun. Området utgör ett värdefullt 

rekreationsområde enligt kommunens översiktsplan, och är utpekat som en del av 

en spridningsväg för djur. Liksom Solberga/Bergholm finns här värdefulla 

barrskogar och Skogsstyrelsen har pekat ut ett område med skyddsvärda träd samt 

en nyckelbiotop i form av en barrskog/bergsbrant med ymnigt mosstäcke.  

 

Undantaget mindre områden i den aktuella strandzonens västra respektive östra 

del omfattas stranden på sträckan Raksta – Stordal, inklusive Lillströmsträsk 

av ovan nämnda Tyresta naturreservat. Det aktuella strandområdet ligger enligt 

kommunens grönstrukturplan inom ett rekreationsområde av nationellt värde. Den 

västra delen av strandzonen ingår i ett Natura 2000-område men även delvis i ett 

område av riksintresse för naturvården enligt 3 kap. 6 § MB (Brakmaren – 

Stormyra – Hammarberget). Inom området finns stora koncentrationer av 

ädellövskog. Åker, blandskog och hällmarkstallskog är andra naturtyper som gör 

området variationsrikt. Det finns även ett påtagligt inslag av ädla lövträd på 

klippbranter och i skogsbryn. Här återfinns en mycket exklusiv flora som i stor 

utsträckning består av värmekrävande sydliga arter. Lav- och svampfloran är 

ovanligt rik och har inslag av ovanliga arter. Insektsfaunan har inte undersökts 

systematiskt, men ädellövsmiljöerna kan generellt antas ha ett rikt insektsliv. 

Områdets ädellövskog med rik lundvegetation har synnerligen höga botaniska 

kvaliteter bland annat i form av sällsynta lundgräs. Vegetationen påvisar en 

kontinuitet från den postglaciala värmetiden, bibehållen genom senare 

kulturpåverkan. Området har också stor betydelse för hålhäckande fåglar och 
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vedlevande insekter. Ett stort antal fynd av rödlistade arter har gjorts inom denna 

del av det aktuella strandområdet. 
 

Den östligaste delen av berörd strandsträcka ingår i ett område som utpekats som 

regionalt intressant för kulturmiljövården (Vissvass by). Vissvass är en väl 

sammanhållen bymiljö med förhistoriska anor. Det ursprungliga odlings-

landskapet som ännu hävdas har höga visuella värden och ger området en ålder-

domlig och lantlig prägel. 

 

Även strandsträckan Södergården – Spirudden omfattas av Tyresta natur-

reservat. Den södra delen av det aktuella strandområdet ligger inom ett Natura 

2000-område och här har flera fynd av rödlistade arter gjorts. Längs hela 

strandsträckan finns värdefulla ädellövsmiljöer. Området är även klassat som ett 

rekreationsområde av nationellt värde. Här finns en campingplats. 

 

Stränderna mellan Båthuset och Erikstorp ingår också i Tyresta naturreservat, 

liksom Gnetholmen och den lilla landtungan norr om Ritvik i Haninge kommun. 

Området är till största delen klassat som ett rekreationsområde av nationellt värde. 

Den västra delen av det aktuella strandområdet mellan Båthuset och Erikstorp 

ingår i ovan nämnda riksintresseområde för naturvården (Tyresta – Åva). I stort 

sett samma strandzon omfattas av en del av ett Natura 2000-område. Här finns en 

badplats.  

 

Kommunen har uppmärksammat ett område vid Klövberget. Till stor del ligger 

den aktuella strandsträckan inom ett område som enligt kommunens översiktsplan 

har ett mycket högt naturvärde. Enligt kommunens grönstrukturplan omfattas de 

aktuella strandområdena vid Klövberget av en grön värdekärna (Södra Breviks 

värdekärna) i en kommunal grönkil. Klövberget höjer sig över Kalvfjärden i en 

mäktig sydvästexponerad brant. Det solexponerade läget, i kombination med en 

basisk berggrund, skapar underlag för en rik och delvis ovanlig flora. Områdets 

hällmarkstallskog är välutvecklad och speciellt i södra delen mer opåverkad av 

besökare. Genom bergsskred har två blockgrottsystem – så kallade tektoniska 

blockgrottor - uppkommit. Området utgör ett värdefullt rekreationsområde enligt 

kommunens översiktsplan. I anlutning till området finns en badplats. Området 

finns med i Länsstyrelsen rapport om skydd för tätortsnära natur och utreds för 

naturreservat. 

 

Kommunen har uppmärksammat ett område vid sjön Ällmora träsk.  

Ällmora träsk med tillrinningsområde är, enligt kommunens översiktsplan, 

ekologiskt särskilt känsligt med tanke på den speciella karaktären av förkastnings-

sjö med hög vattenkvalitet. Ällmora träsk ligger inom samma gröna värdekärna 

som Klövberget och här finns värdefulla barrskogar enligt kommunens 

grönstrukturplan. Söder om sjön finns enligt kommunens naturinventering ett 

alkärr med intressant mossflora. Området är intressant ur geologisk synvinkel på 

grund av förkastningsbranten och det har högt naturvärde samt utgör ett värdefullt 

rekreationsområde enligt kommunens översiktsplan.  
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På Brevikshalvöns västra sida, norr om den lilla Dyviksmaren, har det aktuella 

strandområdet enligt kommunens översiktsplan högt – mycket högt naturvärde. 

Enligt kommunens naturinventering domineras landskapsbilden av ädellövskog 

med inslag av öppna–halvöppna slåttermarker, hällmarker, klippbranter och olika 

typer av strandmiljöer. Området har genomgående höga natur-, kultur och 

friluftsvärden och erbjuder en synnerligen vacker landskapsbild. Lundflorans och 

ängsvegetationens utformning hör till de rikaste i kommunen. 320 arter av 

kärlväxter har påträffats, och det finns många svamparter. Kombinationen av 

välhävdade slåtterängar på allt ifrån torra till våta marker är mycket sällsynt i 

regionen. Hävden i sig jämsides med den omfattande dokumentationen av 

området och dess förändringar erbjuder även pedagogiska kvaliteter. Det 

näraliggande Dyviks gård med omgivning utgör en kulturhistoriskt värdefull 

miljö. Av kommunens översiktsplan framgår att området är ekologiskt särskilt 

känsligt och att det är ett värdefullt rekreationsområde.  

 

Det aktuella strandområdet på Brevikshalvöns östra sida ligger i sin helhet inom  

Sandholmarnas naturreservat. Naturen i området är mest hällmarksterräng med 

tallskog som mest betydande inslag. Områdets naturvärde består främst i kust-

landskapet och dess skönhet. Möjligheterna till bad och friluftsliv är rika med en 

barnvänlig sandstrand i områdets landdel. I övrigt är området rikt på badvänliga 

klippstränder. Besökare kan nå reservatet både från land och från havet. 

Översiktsplanen pekar ut området som ett värdefullt rekreationsområde. 

 

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

punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 1, 2, 

3, 5, 7. 

Skärgård, värdebeskrivning B 

 

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. Delområdet omfattas även 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. 

 

Enligt kommunens översiktsplan har de aktuella öarna i Tyresö skärgård, det vill 

säga Stora Ägnö, Grisselholmen, Stora Korpmaren, Lilla Korpmaren och 

Härsö, mycket högt naturvärde. Öarna är betecknade som ett värdefullt 

rekreationsområde i kommunens översiktsplan. Enligt kommunens 
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naturinventering har både Ägnö och Härsö fina naturhamnar och är viktiga 

utflyktsmål för friluftslivet. Öarna är kraftigt kuperade, med karg hällmarksskog 

på de mer höglänta partierna. Längs bergsbranter och runt gamla ängsmarker är 

inslaget av ädellövskogsvegetation stort. På Ägnös västra del har Skogsstyrelsen 

pekat ut en nyckelbiotop i form av en ädellövsnaturskog/bergbrant. Inslaget av 

senvuxna träd är stort och de botaniska värdena är stora. Enligt naturinventeringen 

omges de kala klipporna i de lägre delarna av artrika strandängar. Även fågellivet 

är rikt på öarna. Variationen av naturtyper och den kuperade topografin skapar en 

vacker och tilltalande landskapsbild. Öarna är även av intresse för den 

vetenskapligt kulturella naturvården.  

 

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

punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 2, 3, 

5. 

Källförteckning 

 

Naturinventering 1998. Tyresö kommun. 

 

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. 

 

Stockholmsregionens kulturhistoriska miljöer – Landsbygdens kulturmiljöer. 

Underlag för regionplanering. Stockholms läns landsting. Regionplane- och 

trafikkontoret 1989.  

 

Översiktsplan för Tyresö kommun. 2008. 

 

Grönstrukturplan för Tyresö – Mål och strategier som planeringsunderlag till 

översiktsplan. 2014-04-14.  

 

Kartbaserat digitalt nationellt och regionalt underlag från: 

Lantmäteriet, Länsstyrelsen i Stockholms län, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen,  

Smittskyddsinstitutet, 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  

 

Tyresö kommun, 135 81 Tyresö 

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  

Skärgårdsstiftelsen: registrator@skargardsstiftelsen.se och 

 kansliet@skargardsstiftelsen.se  

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  

Stiftelsen Tyrestaskogen, Tyresta by, 136 59 Vendelsö 
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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 18 november 2014 fattat beslut om 

utvidgat strandskydd för Tyresö 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  

Tomas Andreason: tomas.andreason@ericsson.com  
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