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Upplands Väsby kommun, värdebeskrivningar samt
källförteckning
Väst, värdebeskrivning A
De aktuella stränderna i delområdet 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. Strandområdena ligger även
inom den i regionplanen utpekade Järvakilen. De gröna kilarna utgör en
sammanhängande struktur av områden med höga rekreations-, natur- och
kulturmiljövärden. Enligt kommunens översiktsplan ingår stränderna i ett större
strövområde. Av en landskapsanalys för kommunens västra delar framgår att
dessa delar av kommunen har utomordentligt goda förutsättningar för friluftsliv,
rekreation och vistelse i gröna miljöer. Flera mindre områden med kommunala
och regionala värden ligger inom aktuella strandavsnitt, enligt naturinventeringen.
Vandringsleden Upplandsleden passerar genom flera av de aktuella
strandområdena.
Oxundasjön delas med Sigtuna kommun. Oxundasjön är en näringsrik grund
sprickdalssjö med nästan oexploaterade stränder. Det finns flera utsiktspunkter
runt sjön och den är populär för exempelvis kanoting och skridskoåkning. Den
västra delen av sjön ingår i Järvakilens värdekärna. Inom strandzonerna finns ett
par områden med skyddsvärda träd. Av landskapsanalysen för kommunens västra
delar framgår att ett skogsområde söder om Oxundasjön (Runsahalvöns
skogslandskap, östra) nyttjas av bär- och svampplockare, motionärer, orienterare
och mountainbike-åkare. Området längre åt sydöst (Stora Wäsby, västra) ligger
närmare tätorten och fungerar som promenadområde. Många rastar sina hundar
här och grusvägarna är välfrekventerade. På sjöns östra sida (Skavsta) har skogen
delvis höga rekreativa värden. Området används bland annat av scouter och
sportfiskare. En utsiktspunkt finns på Skavstaberget, och där finns rester av Verka
fornborg, som av kommunen utpekas som ett utflyktsmål. Generellt finns många
fornlämningar runt Oxundasjön, och de aktuella strandområdena längs dess östra
sida ingår i ett område som omfattas av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3
kap. 6 § MB (Skålhamravägen). Riksintresset utgörs av en centralbygd och ett
herrgårdslandskap, och vägsystemet har forntida rötter.
Strandområdena längs Oxundasjöns västra sida, och den nordvästliga delen av de
aktuella strandområdena längs Mälaren, ingår även de i ett område av riksintresse
för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Runsa). Herrgårdslandskapet vid
Runsa har haft ett strategiskt läge mellan flera viktiga vattenleder in mot Uppsala.
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Vid Runsa finns bland annat en fornborg med ovanligt kraftiga stenvallar.
Runsahalvön domineras av en höjdplatå. Området utgörs av ett gammalt
kulturlandskap med varierande natur. Det har dokumenterat höga naturvärden,
främst i form av ädellövskog med rik lundvegetation, och är betydelsefullt för
friluftslivet. I kommunens översiktsplan pekas det också ut som ett område av
särskilt intresse med avseende på naturvärden och friluftsliv, och för området
närmast Runsa föreslås naturreservat inrättas. Inom området finns en kulturstig
och flera utsiktsplatser, bland annat från fornborgen.
Inom strandområdet längs Mälaren söder om Runsa ligger Skarvberget. Där har
Skogsstyrelsen utpekat en nyckelbiotop i form av en sandbarrskog. Av
landskapsanalysen för kommunens västra delar framgår att skogsområdet
(Runsahalvöns skogslandskap, västra) nyttjas av bär- och svampplockare,
motionärer, orienterare och mountainbike-åkare.
Strandavsnittet Harva – gränsen mot Järfälla kommun är i översiktsplanen
utpekat som ett område av särskilt intresse med avseende på naturvärden och
friluftsliv. Området har dokumenterat höga naturvärden och är också geologiskt
intressant då det hyser landets rikaste förekomst av s.k. de Geer-möräner. Det
består av ett till stora delar kulturpräglat landskap med åker, hagmarker med fin
torrbacksflora och stenrösen samt skogsterräng med inslag av ädellövskog. Det
varierande lanskapet vid Roparudden är gynnsamt för fågellivet. Här finns flera
utsiktsplatser och möjligheter till exempelvis promenader, löpning, cykling,
picknick och naturstudier. Området är av kommunen utpekat som ett utflyktsmål.
En lövskogslund med färsk betespåverkan har inom det aktuella strandområdet
utpekats av Skogsstyrelsen som en nyckelbiotop. Delvis samma område inrymmer
skyddsvärda träd. En liten del av de aktuella strandområdena vid Harva ligger
inom ett område (Södra Ed) som utpekats som regionalt intressant för
kulturmiljövården.
Alla de aktuella strandområdena längs Mälaren ligger inom Järvakilens
värdekärna.
Motiv till utvidgat strandskydd inom Väst, värdebeskrivning A (jämför de sju
punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 2, 5,
7.
Öst, värdebeskrivning B
Sjön Fysingen delas med Sigtuna kommun. Större delen av stränderna kantas av
vassbälten. I sjöns omgivningar finns ett välbevarat kulturlandskap. Det aktuella
strandområdet öster om sjön omfattas av riksintresse för kulturmiljövården enligt
3 kap. 6 § MB (Skålhamravägen). Riksintresset utgörs av en centralbygd och ett
herrgårdslandskap, och vägsystemet har forntida rötter. Området ligger inom den i
regionplanen utpekade Rösjökilens värdekärna. De gröna kilarna utgör en
sammanhängande struktur av områden med höga rekreations-, natur- och
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kulturmiljövärden. Enligt kommunens översiktsplan ligger strandområdet inom ett
område som anges ha särskilt intresse med avseende på naturvärden och
friluftsliv.
Länsstyrelsen har uppmärksammat några strandnära landområden på ömse sidor
om Fysingen samt Fysingens grundområden då de har höga naturvärden och
bitvis höga värden för friluftslivet. Även dessa land- och vattenområden ligger
inom den regionala Rösjökilens värdekärna och de omfattas av ovan nämnda
riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Skålhamravägen). De
aktuella strandområdena är i kommunens översiktsplan utpekade som en del av ett
större strövområde. Strövområdet är populärt och det finns flera badplatser längs
sjön. Skridskoåkning och skridskosegling förekommer vintertid. De höga
naturvärdena i anslutning till Fysingen är bland annat knutna till fågellivet - sjön
utgör en av länets bästa fågellokaler – men betydande geovetenskapliga värden
finns också pga åsavlagringen på sjöns västra sida. Inom de aktuella
strandområdena på denna sida av sjön har Skogsstyrelsen pekat ut ett par
nyckelbiotoper. Där finns också områden med skyddsvärda träd och betesmarker
med särskilda värden som berättigar till miljöersättning. I sydväst finns en
markerad natur-och kulturstig.
Norr om Torsåker, på Fysingens östra sida vid kommungränsen mot Sigtuna
kommun, finns inom strandavsnittet ett Natura 2000-område. Här finns också en
del av en vidsträckt betad hagmark med lång beteskontinuitet. Hagmarken har
höga värden enligt Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering och värdena
berättigar till miljöersättning.
Fysingen är en mycket grund och relativt opåverkad lerslättsjö. Den har
förhållandevis klart och kalkhaltigt vatten och en mycket bra vattenkvalitet,
främst pga sitt läge intill grusåsen i väster som förser den med grundvatten.
Näringshalten är låg för att vara en grund slättsjö i jordbruksbygd och sjön är på
så sätt unik i ett regionalt perspektiv. Fysingen är mycket fisk- och fågelrik och
dess undervattensvegetation är frodig. Sjön har höga naturvärden.
Hela den sydligare delen av sjön och dess omgivningar ligger inom ett svagt
samband i grönkilen. 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. Naturreservat föreslås inrättas för såväl Fysingens
vattenområde som dess strandområden.
Norrviken delas med Sollentuna kommun. Det är en mycket näringsrik, djup
sprickdalssjö. Sjön och dess omgivningar är populära för rekreation. Den ligger
delvis inom Rösjökilens värdekärna. Inom strandzonen finns två områden
(ädellövskog respektive lövskogslund/hagmarksskog) med sådana naturvärden att
ett naturvårdsavtal för skötseln upprättats mellan markägare och Skogsstyrelsen.
Därutöver har Skogsstyrelsen utpekat några nyckelbiotoper i form av
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barrnaturskog samt ett objekt med naturvärde (lövsumpskog). Vid Fornboda finns
ett område med skyddsvärda träd som tillika är en nyckelbiotop. Törnskogen, i
samma område, utpekas av kommunen som ett utflyktsmål, och beskrivs som en
tätortsnära vildmark med fina stigar. I kommunens översiktsplan anges att
området är av särskilt intresse med avseende på naturvärden och friluftsliv, och
naturreservat föreslås inrättas för det.
Sjön Fjäturen delas med Sollentuna och Täby kommuner. Sjön är omgiven av
skog och öppna kulturlandskap. Strandområdet inom Upplands Väsby kommun
består främst av jordbruksmark med strandbetade hagar. De östra delarna av de
aktuella strandområdena ligger inom samma riksintresseområde för
kulturmiljövården som Fysingen (Skålhamravägen). Hela Fjäturen ligger inom
Rösjökilen, och just de östra delarna även inom kilens värdekärna. Strandområdet
har dokumenterat höga naturvärden, främst pga den betade sötvattenstrandängen
och dess betydelse för fågellivet. Inom strandavsnittet finns också ett område med
skyddsvärda träd.
På Vallentunasjöns västra sida, vid gränsen mot Täby och Vallentuna kommuner,
ligger ett litet avsnitt av sjöns 300-metersstrandzon inom Upplands Väsby
kommun. Det omfattas av ett riksintresseområde för kulturmiljövården enligt 3
kap. 6 § MB (Skålhamravägen), och området ligger inom Rösjökilen. Enligt
kommunens översiktsplan ingår strandområdet i ett större strövområde.
Motiv till utvidgat strandskydd inom Öst, värdebeskrivning B (jämför de sju
punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 4, 5,
6, 7.
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Källförteckning
Aldrig långt till naturen – Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen.
Rapport 2003:20 Länsstyrelsen i Stockholms län
Framtidens Upplands Väsby. Strategisk kommunsplan 2005-2020. 2005
Naturinventering. Upplands Väsby kommun. 2008. Ekologigruppen ab
Naturkatalog för Stockholms län. Remissversion 1996-02-15
Landskapsanalys. Upplands Väsby - Västra kommundelarna. 2007
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010. Stockholms läns
landstings regionplanekontor. R 2010:5.
Vattenplan för Upplands Väsby kommun. 2007
Välkommen till naturen i Upplands Väsby kommun. Broschyr.
Serviceförvaltningen, Upplands Väsby kommun. 2002
Välkommen till Rösjökilen. Broschyr. Regionplane- och trafikkontoret,
Stockholms läns landsting, m fl. 2009.
Kartbaserat digitalt nationellt och regionalt underlag från:
Jordbruksverket, Lantmäteriet, Länsstyrelsen i Stockholms län, Naturvårdsverket,
Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Stockholms läns
landstings Tillväxt, miljö och regionplanering.
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Sändlista
Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby
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
LRF Kommungrupp Upplands Väsby, Mats Eriksson, Runsavägen 9, 194 91
Upplands Väsby
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

1 (1)

MEDDELANDE

Bilaga 5

Datum

Beteckning

2014-09-16

511-39871-2012

Enligt sändlista

Meddelande om beslut om utvidgat strandskydd
Länsstyrelsen i Stockholms län har den 16 september 2014 fattat beslut om
utvidgat strandskydd för Upplands Väsby 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
Naturskyddsföreningen i Upplands Väsby: pelle.nordmalm@telia.com
Östra Svealands fiskevattenägareförbund: momentum@swipnet.se
Carl Ankarcrona och Ann Wrede-Ankarcrona: runsa@telia.com
Antonia Ax:son Johnson, Göran Ennerfelt, Fysingen Fastighets AB, Lövsta
Stuteri AB, och Torsåker Säteri AB genom Gunnar Johansson:
Gunnar.Johansson@dlanordic.se och Johan Forsling:
Johan.Forsling@dlanordic.se
Christian Rinman genom Sellbergs Miljöjuridik: sellbergs@miljojuridik.se
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