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Områdesindelning för
Värmdö kommun
Tillhör Länsstyrelsens beslut
2014-01-21 för Värmdö kommun. 
Diarienummer 511-39876-2012.
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Postadress Besöksadress Telefon E-post/web 
Länsstyrelsen i Stockholms län 
Box 22067 
104 22  STOCKHOLM 

Hantverkargatan 29 08-785 40 00 
Fax 
08-785 40 01  

stockholm@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/stockholm 
 

 

Värmdö kommun, värdebeskrivningar samt källförteckning 

Orminge-/Farstalandet, delområde 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 skärgårds-
landskapet med sina unika natur- och kulturvärden. Det har särskilt stora värden 
för friluftsliv och turism.  
 
De aktuella strandområdena ingår helt eller delvis i den i regionplanen utpekade 
Nacka-Värmdökilen. De gröna kilarna utgör en sammanhängande struktur av 
områden med höga rekreations-, natur- och kulturmiljövärden. Landskapet inom 
flera delar av delområdets strandskyddsområden ger goda förutsättningar för höga 
upplevelsevärden.  
 
Inom strandområdena vid Bergudden, i den norra delen av delområdet, finns 
nyckelbiotoper som exempelvis en lövskogslund samt betad skog men även objekt 
med naturvärden enligt Skogsstyrelsen. Där finns också flera områden med 
skyddsvärda träd. Strandområdet ingår i en kommunal kulturhistorisk helhetsmiljö 
(Anneberg – Norra Lagnö – Risholmen).  
 
Väster om Skeviks gård finns den avslutade Skevikstippen. Kullen har 
koloniserats av vegetation och en motionsslinga är anlagd på den. 
  
Nära Gustavsberg ligger Stens träsk. Det är en liten skogssjö och inom området, 
som fungerar som ett tätortsnära strövområde, finns stigar och ett elljusspår. 
Enligt kommunens översiktsplan ingår området inom bevarandeområde av 
kommunala värden och det föreslås bli naturreservat. Aktuella strandområden 
omfattas delvis av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB 
(Gustavsberg).   
 
Den större delen av strandsträckan Nacka kommungräns - Gustavsberg berörs 
av samma riksintresse för kulturmiljövården som ovan. Vidare hyser området 
delvis äldre skog och objekt med naturvärden enligt Skogsstyrelsen, liksom 
grupper av skyddsvärda träd vid Farstabro. Fynd av rödlistade arter har gjorts. 
 
Motiv till utvidgat strandskydd inom Orminge-/Farstalandet, delområde A1 
(jämför de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i 
beslutstexten): 2, 3, 5, 6. 
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Orminge-/Farstalandet, delområde A2 
 
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. 
 
Till övervägande del ligger de aktuella strandområdena inom den i regionplanen 
utpekade Nacka-Värmdökilen. Delvis ingår de också i kilens värdekärna. De 
gröna kilarna utgör en sammanhängande struktur av områden med höga 
rekreations-, natur- och kulturmiljövärden. Landskapet inom flera delar av 
delområdets strandskyddsområden ger goda förutsättningar för höga 
upplevelsevärden.  
 
Enligt kommunens översiktsplan är strandområdena Svinudden – Farsta och 
området vid Långträsket utpekade som ett lokalt och, i en mindre del regionalt, 
bevarandevärt område, för vilket kommunen planerar att inrätta naturreservatet 
Tjustvik. Inom strandområdet finns flera nyckelbiotoper som utpekats av 
Skogsstyrelsen i form av bland annat barrnaturskog med värdefull kryptogamflora 
och lägre fauna. Där finns också flera områden med skyddsvärda träd, och flera 
fynd av rödlistade arter har gjorts. 
 
Sjöarna Långträsket, Våtängsträsket, Kvarnträsket och Helvetespott ligger på 
södra Farstalandet. Inom aktuella strandområden finns objekt med naturvärden 
enligt Skogsstyrelsen. Helvetespott är en liten skogstjärn som omges av breda 
gungflymattor av stort botaniskt värde. Den har högt värde enligt den nationella 
våtmarksinventeringen. Långträsket är i kommunens översiktsplan utpekat som ett 
ekologiskt särskilt känsligt område. Sjön ingår i kommunens föreslagna 
naturreservat Tjustvik.  
 
Området öster om Kvarnsjön är utpekat i översiktsplanen som regionalt 
bevarandevärt, och strandskyddet föreslås utvidgas längs sjöns östra sida. 
Kommunen planerar att inrätta naturreservat för området. Det är tätortsnära och 
har höga natur- och friluftsvärden och flera stigar löper genom det. Den mosse 
som ligger inom området kallas Knuts hav och har högt värde enligt den 
nationella våtmarksinventeringen. Mossen och dess omgivningar ligger inom ett 
grönt svagt samband i den regionala grönstrukturen.  
 
Strandområdet mellan Krögarudd och Grisslinge omfattas av två riksintressen 
för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB, båda herrgårdsmiljöer (Beatelund och 
Ingarö). Beatelund ligger i den västra delen och har omgivande marker med allé, 
ekbackar, öppna odlingsmarker och strandängar. Inom området finns flera 
områden av skyddsvärda träd. Lämshaga i den östra delen har ett av godsdriften 
präglat odlingslandskap. Nära Lämshaga ligger havsstrandängarna väster om 
Fladen. De har höga naturvärden enligt den nationella våtmarksinventeringen, 
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främst på grund av sin betydelse för fågellivet. Inom strandsträckan finns ett 
flertal nyckelbiotoper och objekt med naturvärden. 
 
Storholmen är ett regionalt bevarandevärt område enligt kommunens 
översiktsplan. Hagmarker och skog betas på ön vilket gör att nästan hela ön utgör 
en nyckelbiotop. 
 
Motiv till utvidgat strandskydd inom Orminge-/Farstalandet, delområde A2 
(jämför de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i 
beslutstexten): 2, 3, 5, 6, 7. 

Ingarö, delområde 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.   
 
En stor del av strandområdena ingår i den i regionplanen utpekade Nacka- 
Värmdökilen. De gröna kilarna utgör en sammanhängande struktur av områden 
med höga rekreations-, natur- och kulturmiljövärden. Landskapet inom de aktuella 
strandområdena ger goda förutsättningar för höga upplevelsevärden.  
 
Strandsträckan mellan Lillängsdal och Kalkarsveden utgörs bland annat av ett 
landskap med kulturhistoriskt värde. Där finns en nyckelbiotop (hällmarksskog 
med rikligt med död ved och senvuxna träd) samt objekt med naturvärden enligt 
Skogsstyrelsen.  
 
Även mellan Kalkarsveden och Henriksdal finns en nyckelbiotop 
(hällmarksskog och barrskog med rikligt med död ved) och en barrskog med 
naturvärden. 
 
Mellan Forsvik och Fagerholm finns nyckelbiotoper i form av till exempel 
ädellövskog och barrskog med rikligt med grova träd. Där finns också en barrskog 
med naturvärden. De aktuella strandområdena inrymmer flera områden med 
skyddsvärda träd. Kring Bergviks herrgård finns en kommunal kulturhistorisk 
helhetsmiljö som inkluderar senare tiders bebyggelse. Inom strandområdena har 
fynd av rödlistade arter gjorts. 
 
Även Vidsjön ingår i Nacka-Värmdökilen. Sjön är näringsfattig med relativt klart 
vatten. Dess omgivningar är oexploaterade och runt sjön går en natur- och 
kulturstig. Tillrinningsområdet är ganska stort och domineras av skog men även 
våtmark och öppen mark förekommer. Sjöar i skärgårdsområdet är ovanliga i 
landet, och sjön har dokumenterat höga naturvärden. Enligt kommunens 
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översiktsplan utgör sjön ett bevarandeområde av regionalt naturvärde, och dess 
närområde utpekas som ett bevarandeområde av kommunala naturvärden.   
 
Motiv till utvidgat strandskydd inom Ingarö, delområde B1 (jämför de sju 
punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 2, 3, 
5. 

Ingarö, delområde B2 
 
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. 
 
Landskapet inom flera delar av delområdets strandskyddsområden ger goda 
förutsättningar för höga upplevelsevärden. Ett antal fynd av rödlistade arter har 
gjorts inom strandområdena. Exempel på vandringsleder som berör delområdet är 
leden mellan Brunn – Långviksträsk samt Långviksträskstigen på den östra sidan 
av Långviksträsk. 
 
Långviksträsk, Svartträsket och Kullaträsket samt deras närområden utgörs 
enligt kommunens översiktsplan av ett bevarandeområde av regionala 
naturvärden. Sjöarna omges av stora och orörda skogs- och myrmarker. De har 
karaktären av skogstjärnar. Våtmarken i området tillhör de största samman-
hängande orörda myrarna i den södra länsdelen och området ingår i den nationella 
myrskyddsplanen för Sverige. Sjöarna och myrmarkerna har dokumenterat höga 
naturvärden. 
 
Långviksträsk och dess omgivning omfattas av riksintresse för naturvården enligt 
3 kap. 6 § MB, och den är också skyddad som naturreservat. Myrkomplexet utgör 
ett Natura 2000-område. Trots närhet till bebyggelse erbjuder området en känsla 
av vildmark. Skogen utgörs i huvudsak av hällmarkstallskog, barrskog och 
sumpskog. Områdets naturvärden är knutna till dess orördhet, mångformighet, 
speciella flora och mosaiken av skog och myrmark. 
 
Björnträsket, Lugnet-, Kvarn- och Sarvträsket ligger på Ingarös norra del. 
Söder om Kvarnträsket finns ett utvecklat alkärr med höga naturvärden enligt den 
nationella våtmarksinventeringen. Det aktuella strandområdet ingår i ett område 
som utpekats som regionalt intressant för kulturmiljövården (Säby-Evlinge). 
Odlingslandskapet vid Säby-Evlinge har förhistoriska traditioner. Enligt 
kommunens översiktsplan är området en sevärdhet.  
 
Udden vid Mörtviken hyser ett bestånd av grova ädellövträd som av 
Skogsstyrelsen utpekats som en nyckelbiotop. Tillika är det ett område med 
skyddsvärda träd. Inom strandområdet vid Vishamnsudd finns en nyckelbiotop i 
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form av ett idegransbestånd. Där växer också värdefull kärlväxtflora och 
mosstäcket är ymnigt. 
 
Motiv till utvidgat strandskydd inom Ingarö, delområdet B2 (jämför de sju 
punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 1, 2, 
3, 5, 7. 

Ingarö, delområde B3 
 
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. 
 
Landskapet inom flera delar av delområdets strandskyddsområden ger goda 
förutsättningar för höga upplevelsevärden.  
 
Långt ut på östra Ingarö ligger Björnö naturreservat som omfattar ett stort 
kustområde. I området finns såväl ett småskaligt öppet odlingslandskap som 
skogsområden. Genom sina fina badstränder och skyddade naturliga hamnvikar 
har Björnö sedan länge haft betydelse för det rörliga friluftslivet. I området finns 
levande jordbruk med betesdjur, och vackra och värdefulla naturbetesmarker. 
Skogarna i reservatet består mestadels av hällmarkstallskog, men i området finns 
också granskog, tallmossar, lövkärr och ädellövskog. Inom de aktuella 
strandområdena har flera fynd av rödlistade arter gjorts. Ändamålet med 
naturreservatet är att bevara ett för det rörliga friluftslivet mycket värdefullt 
område med dess varierande naturförhållanden. Syftet är också att öka 
tillgängligheten för allmänheten. Vid Björkvik finns en brygga med 
kollektivtrafiktillgänglighet.  
 
Björnö och öarna utanför, både inom och utom reservatet, omfattas av ett område 
av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § MB; Stockholms skärgård, yttre 
delen. Området intar en särställning i länets natur. Det största värdet för 
friluftslivet ligger i den goda tillgången på naturhamnar och de mycket höga 
naturvärdena. Dessa delar av skärgården har mycket goda förutsättningar för 
exempelvis båtsport, bad, kanoting, fritidsfiske, naturstudier och strövande. En 
förutsättning för att värdena ska bestå är att områdets karaktär av förhållandevis 
oexploaterad skärgård behålls och att stränder hålls allemansrättsligt tillgängliga.  
 
På Maderö finns områden med skyddsvärda träd. Flera av dessa områden utgör 
även nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsen. 
 
På halvön i delområdets nordöstra del finns inom det aktuella strandområdet en 
nyckelbiotop bestående av lövrik barrnaturskog med rikligt med död ved. 
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Motiv till utvidgat strandskydd inom Ingarö, delområde B3 (jämför de sju 
punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 1, 2, 
3, 5, 7. 

Södra Värmdölandet, delområde C1 
 
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. 
 
Strandområdena kring de små sjöarna Småristräsk, Sågträsket, Hampträsket  
med flera centralt på Värmdölandet ingår i princip i sin helhet inom den i 
regionplanen utpekade Nacka-Värmdökilen. De gröna kilarna utgör en 
sammanhängande struktur av områden med höga rekreations-, natur- och 
kulturmiljövärden. Vissa delar av strandområdena ligger inom värdekärnor i kilen. 
Landskapet inom flera delar av delområdets aktuella strandområden ger goda 
förutsättningar för höga upplevelsevärden. Inom området finns flera 
nyckelbiotoper samt objekt med naturvärden vilka utpekats av Skogsstyrelsen. 
Flera fynd av rödlistade arter har också gjorts. Området genomkorsas av den 
regionala vandringsleden Värmdöleden.  
 
Enligt kommunens översiktsplan föreslås vid Småristräsk en utvidgning av 
Saltarö-Skärmarö naturreservat, vilken skulle inkludera delar av strandområdet 
vid Småristräsk. Av översiktsplanen framgår också att Svartträsket och Morträsket 
är ekologiskt särskilt känsliga områden. 
 
Hampträsket är en näringsfattig sjö med relativt klart vatten. Dess omgivningar är 
oexploaterade. Vid stranden finns jättegrytor, och flera fornlämningar. Sjöar i 
skärgårdsområdet av denna typ är ovanliga i landet. Den har dokumenterat höga 
naturvärden.  
 
Mellan Strömma och Fagerdala finns flera områden av skyddsvärda träd samt 
ett naturminne. Området ingår delvis i den i regionplanen utpekade grönkilen. 
Strandzonen vid Brevik ingår i en större kommunalt kulturhistorisk helhetsmiljö, 
enligt översiktsplanen. Brevik var i äldre tider en av Värmdös största gårdar.  
 
Inom det aktuella strandområdet mellan Björkvik - Kungsängen finns en 
nyckelbiotop bestående av lövrik barrnaturskog med rikligt med död ved. 
Berggrunden utgörs av sedimentär kalksten.  
 
Motiv till utvidgat strandskydd inom Södra Värmdölandet, delområde C1 (jämför 
de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i 
beslutstexten): 2, 3, 5. 
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Södra Värmdölandet, delområde C2 
 
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. 
 
Strandområdena ingår i den i regionplanen utpekade Nacka-Värmdökilen. De 
gröna kilarna utgör en sammanhängande struktur av områden med höga 
rekreations-, natur- och kulturmiljövärden. Landskapet inom flera delar av 
delområdets aktuella strandområden ger goda förutsättningar för höga 
upplevelsevärden.  
 
Strandsträckan Ängsvik – Evlinge ligger inom en av den gröna kilens 
värdekärnor. Där finns flera nyckelbiotoper utpekade av Skogsstyrelsen samt 
flertalet områden skyddsvärda träd. Den norra delen av strandområdet ingår i ett 
område som utpekats som regionalt intressant för kulturmiljövården (Värmdö 
Kyrka). Kyrkan är från medeltiden och den är naturskönt beläget på sluttningen 
mot Prästfjärden. Dess omgivande odlingslandskap har stora natur- och 
kulturhistoriska värden. Inom det aktuella strandområdet finns en betesmark med 
höga värden enligt Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering. Värdena 
berättigar till miljöersättning. Nära kyrkan ligger ett hembygdsmuseum och enligt 
kommunens översiktsplan är området en sevärdhet. Inom strandområdet som 
helhet finns många fornlämningar, och då i synnerhet i området vid Värmdö 
kyrka. 
 
Öster om Kalvandö ligger ett fint utvecklat våtmarkskomplex bestående av 
utbredda vassar och öppen kärrmark med gräs- och starrvegetation. Området har 
högt naturvärde enligt den nationella våtmarksinventeringen. På udden mot 
Trattströmmen ligger bland annat naturbetesmarker och en strandäng. Fågellivet 
är rikt och det är en bra plats för fågelskådning. Naturvärdena är dokumenterat 
höga. Prästfjärden/Trattfjärden som ligger i anslutning till strandområdet är 
utpekat i kommunens översiktsplan som ett ekologiskt särskilt känsligt område 
och som ett föreslaget fiskfredningsområde.  
 
Runt Kastmyraträsk växer äldre skog. I utkanten av de aktuella strandområdena 
växer en lövsumpskog med värdefull kryptogamflora som utgör en nyckelbiotop. 
 
Motiv till utvidgat strandskydd inom Södra Värmdölandet, delområde C2 (jämför 
de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i 
beslutstexten): 2, 3, 7. 

Norra Värmdölandet, delområde D1 
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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. 
 
I stort sett alla de aktuella strandområdena ingår i en värdekärna i den i 
regionplanen utpekade Nacka-Värmdökilen. De gröna kilarna utgör en 
sammanhängande struktur av områden med höga rekreations-, natur- och 
kulturmiljövärden. Landskapet inom flera delar av delområdets strandskydds-
områden ger goda förutsättningar för höga upplevelsevärden. Enligt kommunens 
översiktsplan ingår strandsträckorna inom ett område med en kulturmiljö av lokalt 
intresse (Värmdö kyrka – Tuna – Brevik).  
 
Längs strandsträckan Norrnäs – Siggesta – Myttinge finns ett par nyckelbiotoper 
utpekade av Skogsstyrelsen och fynd av rödlistade arter har gjorts. Vid 
Orgelberget, nära Norrnäs, finns ett par mindre områdesskydd i form av 
naturminnen. Längs Myttingevikens nordöstra del ligger ett promenadstråk. I 
översiktsplanen utpekas den inre delen av Myttingeviken som ett ekologiskt 
särskilt känsligt område, och hela Myttingeviken, inklusive Edslösaviken, som 
ligger i anslutning till de aktuella strandområdena, föreslås bli ett fiskfrednings-
område.  
 
Den östra delen av Siggesta träsk berörs av riksintresse för kulturmiljövården 
enligt 3 kap. 6 § MB (Siggesta – Sund). Området är enligt översiktsplanen en 
sevärdhet. Det utgörs av ett herrgårdslandskap med förhistorisk bruknings- och 
bosättningskontinuitet, och där finns flertalet fornlämningar. Siggesta träsk 
omgärdas av omfattande vassbevuxna kärr och klibbalsumpskog. Området har  
högt naturvärde enligt den nationella våtmarksinventeringen. Det är värdefullt för 
fågellivet, hyser flera områden med skyddsvärda träd och i omgivningarna finns 
också ogödslad naturbetesmark.  
 
Kvarntorpsviken har högt naturvärde enligt den nationella våtmarksinventeringen. 
Viken föreslås enligt kommunens översiktsplan bli ett fiskfredningsområde. De 
östra delarna av strandområdet omfattas av ett vattenskyddsområde. 
 
Motiv till utvidgat strandskydd inom Norra Värmdölandet, delområde D1 (jämför 
de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i 
beslutstexten): 2, 3, 5, 7. 

Norra Värmdölandet, delområde D2  
 
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 
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med sina unika natur- och kulturvärden. Det har särskilt stora värden för friluftsliv 
och turism. 
 
Den nordvästra delen av delområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljö-
vården enligt 3 kap. 6 § MB (Norra Boo - Vaxholm - Oxdjupet – Lindalssundet). 
Riksintresset utgörs bland annat av en farledsmiljö utmed inloppet till Stockholm 
via Vaxholm, men även en småstadsmiljö och en militär miljö med försvars-
anläggningar utmed farleden. Ett exempel på det längs strandsträckan norr om 
Stenslätten är det statliga byggnadsminnet Fredriksborgs fästning, vid Oxdjupet. 
 
Strandområdena väster om Skärmaräng ingår delvis inom en lokal grön 
värdekärna och ett bevarandeområde med höga naturvärden enligt kommunens 
översiktsplan.  
 
Den sydligare delen av strandsträckan Bolviksnäs - Lindalen ingår i den i 
regionplanen utpekade Nacka-Värmdökilen, och delar av strandsträckan ligger 
inom kilens värdekärna. De gröna kilarna utgör en sammanhängande struktur av 
områden med höga rekreations-, natur- och kulturmiljövärden. Nära udden vid 
Bolviksnäs finns en barrnaturskog som utpekats som nyckelbiotop av Skogs-
styrelsen. Skogen har ett stort inslag av senvuxna träd och lågor. Just söder om 
strandområdet ligger Bolviks campingplats. Vid Löknäs finns skyddsvärda träd 
inom en betesmark/havsstrandäng med höga värden enligt Jordbruksverkets ängs- 
och betesmarksinventering. Längre norrut, vid Lillsved, finns vandrarhem, 
cykeluthyrning, restaurang/café och båttrafik till mellersta skärgården, liksom en 
herrgårdsanläggning som utpekats som en sevärdhet i översiktsplanen. Därutöver 
finns exempelvis vandringsleder samt områden med skyddsvärda träd. 
 
Grinda med flera näraliggande öar ingår i Grinda naturreservat. Naturen är 
typisk för mellanskärgården. Merparten av öarna består av hällmarker och 
barrskog som är måttligt påverkad av skogsbruk. Inslaget av lövträd är bitvis 
ganska stort. Området är ett viktigt friluftsområde med uthyrningsstugor, tältplats, 
gästhamn och naturhamnar. Idag bedrivs också konferens- och restaurangrörelse. 
Grinda ligger inom riksintresseområde enligt 3 kap. 6 § MB för såväl friluftsliv 
som naturvård (Stockholms skärgård, mellersta delen). Landskapet är mosaikartat 
och omväxlingen gör öarna attraktiva för strövande, men här finns också goda 
möjligheter att finna ostörda badklippor eller lugna ankarvikar. Flera bryggor för 
kollektiv båttrafik gör att även de utan egen båt ges möjlighet att uppleva 
skärgården. Det omväxlande landskapet rymmer ett stort antal naturtyper. Särskilt 
värdefulla är bland annat stränder, våtmarker, ädellövlundar och äldre barrskogs-
bestånd. Växt- och djurlivet är rikt. Grinda omfattas även av riksintresse för 
kulturmiljövård (Grinda) då ön är en sommarnöjesmiljö med socialhistoriskt 
intresse. De näraliggande Kungsholm och Killingholmarna hyser ett rikt fågelliv.  
 
Storön – Långholmen – Kalvholmen omfattas av ett Natura 2000-område.  
På Storön har flera fynd av rödlistade arter gjorts. Öarna är kuperade med 
ädellövskog i svackorna och berg med hällmarkstallskog på de högre belägna 
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partierna. Flera gamla grova träd finns i området och till dessa är många ovanliga 
arter knutna. En del av Långholmen som ligger utanför Natura 2000-området 
omfattas av en nyckelbiotop. Kommunen har i sin översiktsplan utpekat ett 
skyddsvärt grundområde vid ön. Öarna ingår i ovan nämnda riksintresse för 
kulturmiljövården. 
 
Motiv till utvidgat strandskydd inom Norra Värmdölandet, delområde D2 (jämför 
de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i 
beslutstexten): 1, 2, 3. 

Norra Värmdölandet, delområde D3  
 
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. 
 
Inom den norra delen av strandsträckan mellan Bolvik (norr om Eke) och Baset 
(intill Sund) finns en nyckelbiotop utpekad av Skogsstyrelsen i form av en 
lövskogslund med rikligt med grova skyddsvärda träd. Vid Norråva finns en 
ansamling av fornlämningar. Området ingår i riksintresseområde för 
kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § MB (Siggesta – Sund). Det utgörs av ett 
herrgårdslandskap med förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet, och där 
finns flertalet fornlämningar. Området ingår också i en värdekärna i den regionalt 
utpekade Nacka-Värmdökilen. De gröna kilarna utgör en sammanhängande 
struktur av områden med höga rekreations-, natur- och kulturmiljövärden. 
Landskapet inom flera delar av delområdets strandskyddsområden ger goda 
förutsättningar för höga upplevelsevärden. Längs Sundsvikens norra sida går en 
promenadstig, och viken har i kommunens översiktsplan utpekats som ett 
skyddsvärt grundområde. 
 
Även Sund, inom sträckan Sund – Rysslätten, ingår i samma riksintresseområde 
för kulturmiljövård, samt inom den i regionplanen utpekade grönkilens 
värdekärna.  
 
Den västra delen av strandsträckan Ängsvik – Kalvsvik ingår i tidigare nämnt 
riksintresseområde för kulturmiljövård och den regionala grönkilens värdekärna. 
Enligt Skogsstyrelsen finns ett par objekt med naturvärden här. Ett av dessa finns 
vid Ängsvik och utgörs av en ädellövskog. Vid Ängsvik finns ett flertal forn-
lämningar. Kommunen har i sin översiktsplan pekat ut såväl landområden vid 
Ängsvik som den utanförliggande viken som ett ekologiskt särskilt känsligt 
område. Längre österut finns flera områden av skyddsvärda träd som även är 
nyckelbiotoper. Fynd av rödlistade arter har gjorts inom de aktuella 
strandområdena.  
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Stora Sandön – Västerholmen – Kalvön omfattas av ett område av riksintresse 
för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Stockholms skärgård, mellersta delen). 
Landskapet är mosaikartat och omväxlingen gör öarna attraktiva för strövande, 
men här finns också goda möjligheter att finna ostörda badklippor eller lugna 
ankarvikar. Flera bryggor för kollektiv båttrafik gör att även de utan egen båt ges 
möjlighet att uppleva skärgården. De nämnda öarna omfattas också av ett område 
av riksintresse för naturvården enligt 3 kap. 6 § MB (Stockholms skärgård, 
mellersta delen). Det omväxlande landskapet rymmer ett stort antal naturtyper. 
Särskilt värdefulla är bland annat stränder, våtmarker, ädellövlundar och äldre 
barrskogsbestånd. Växt- och djurlivet är rikt. 
 
Västerholmen och Kalvön omfattas dessutom av ett område av riksintresse för 
kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Husarö - Ingmarsö - Svartsö - Gällnö – 
Hjälmö). Miljön utgörs av ett småbrutet odlingslandskap med gårdar och torp, 
men även bebyggelse och anläggningar som hör samman med exempelvis fiske 
och sjöfart. Där finns också många äldre sommarhus.  
 
En del av det aktuella strandområdet på Västerholmen berörs av ett Natura 2000-
område med varierad topografi. Särskilt bevarandevärda är ädellövskogarna och 
två bergbranter. Arbete pågår med att utvidga det näraliggande Gällnö natur-
reservat till de sydvästra delarna av ön.  
 
På Stora och lilla Sandön omfattas den naturskogsartade tallskogen av ett 
naturvårdsavtal. 
 
Motiv till utvidgat strandskydd inom Norra Värmdölandet, delområde D3 (jämför 
de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i 
beslutstexten): 2, 3, 5. 

Vindö/Djurö, delområde E1  
 
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. 
 
En del av Killingholmen, i delområdets västra del, utpekas i kommunens 
översiktsplan som ett ekologiskt särskilt känsligt område. Vid Löknäsudd, i norr, 
finns en nyckelbiotop (lövskogslund) utpekad av Skogsstyrelsen och där 
förekommer också sumpskog. För den västra delen av Korsudden, öster om 
Lövdal, pågår arbete med att inrätta naturreservat. Området består främst av 
barrskog med flera äldre träd. Barrskogen har inslag av skärgårdsnaturskog och 
den har höga naturvärden. Inom en annan del av strandområdet finns en nyckel-
biotop i form av mosaikartad barrskog med rikligt med död ved.  
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Kring sjöarna Ambodaträsket, Skolträsket, Tranviksträsket och 
Bodatorpsträsket finns lövskogslundar/hagmarksskog samt granskog vilka har 
naturvärden enligt Skogsstyrelsen. Därutöver finns områden med skogsbete med 
särskilda värden som berättigar till miljöersättning. 
 
Motiv till utvidgat strandskydd inom Vindö/Djurö, delområde E1 (jämför de sju 
punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 2, 3. 

Vindö/Djurö, delområde E2  
 
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.   
 
Strandområdena vid Lövtorpet, Högbena samt norr om Tranviksströmmen 
ligger på Vindö. Området vid Lövtorpet är en del av en nyckelbiotop utpekad av 
Skogsstyrelsen Biotopen består av hällmarksskog/barrskog innehållande rikligt 
med lågor och med ett stort inslag av senvuxna träd. Enligt kommunens 
översiktsplan är Fjällsviksviken utanför området vid Högbena ett ekologiskt 
särskilt känsligt område, och Maren, utanför Högbena, utpekas som ett skyddsvärt 
grundområde. Större delen av det aktuella strandområdet norr om Tranviks-
strömmen utgörs av ett objekt med naturvärde i form av en lövskogslund/ 
hagmarksskog, enligt Skogsstyrelsen. Området närmast Tranviksströmmen är 
ekologiskt särskilt känsligt, enligt översiktsplanen. Land- och vattenområdena 
längs Tranviksströmmen är ett trösklat viksystem under avsnörning, och det har 
dokumenterat höga naturvärden. 
 
Kommunens översiktsplan anger att hela Skarpö är en lokal grön värdekärna och 
ett bevarandeområde av regionala värden. På Skarpö har flera fynd av rödlistade 
arter gjorts. Därutöver finns två nyckelbiotoper; en lövskogslund samt en lövrik 
barrnaturskog med stort inslag av senvuxna träd. Vidare finns, enligt Skogs-
styrelsen, en tallskog med naturvärden. I sydväst växer skyddsvärda träd. Land- 
och vattenområdet vid Norrviken på norra Skarpö är ekologiskt särskilt känsligt, 
och det är också en kommunalt kulturhistorisk helhetsmiljö, enligt översikts-
planen. Även Skarpösundet är ekologiskt särskilt känsligt. I anslutning till Skarpö 
ligger två skyddsvärda grundområden.   
 
Strandområdena söder om Tranviksströmmen och området längst i söder på 
Djurönäset finns på Djurö. En stor del av det västligaste området av de tre 
områden som ligger söder om Tranviksströmmen ingår i en nyckelbiotop som 
består av lövrik barrnaturskog med rikligt med död ved. Den sydligare delen av 
strandområdet vid Djurönäset hyser en lövskogslund som är en nyckelbiotop. 
Områden med skyddsvärda träd förekommer. Ett elljusspår finns. Strax utanför 
det aktuella strandområdet ligger en konferensanläggning. 
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På Norra Berghamn finns en nyckelbiotop för vilken ett naturvårdsavtal finns. 
Värdena ligger i den naturskogsartade tallskogen som har ett stort inslag av 
senvuxna träd och rikligt med död ved. Norra Berghamn är enligt kommunens 
översiktsplan utpekad som en kulturmiljö av lokalt intresse, och där finns också 
fornlämningar. 
 
Motiv till utvidgat strandskydd inom Vindö/Djurö, delområde E2 (jämför de sju 
punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 2, 3.  

Fågelbrolandet, delområde F 
 
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. 
 
Delar av de aktuella strandområdena vid Fågelbro ingår i ett område som 
utpekats som regionalt intressant för kulturmiljövården (Fågelbro) på grund av 
den karolinska herrgårdsanläggningen som är en av länets bäst bevarade. 
Omgivningen består av ett öppet ålderdomligt kulturlandskap. Norr om Fågelbro 
finns ett skyddsvärt grundområde tillika ekologiskt särskilt känsligt område, 
Norrviken, enligt kommunens översiktsplan. I de östra delarna av Fågelbro finns 
två nyckelbiotoper (en barrnaturskog med rikligt med lågor samt en sand-
barrskog). Områdena har särskilda naturvärden och naturvårdsavtal mellan 
markägaren och Skogsstyrelsen har träffats för skötseln. Våmfjärden, som är den 
havsvik ovan nämnda strandområden ligger invid, är en för länet ovanligt exempel 
på en trösklad havsvik med stort vattendjup och förhållandevis små grund-
områden.  Den har dokumenterat höga naturvärden.  
 
Höga naturvärden har även Storsjön som är en relativt stor, kustnära sjö omgiven 
främst av barrskog. Inom de aktuella strandområdena söder om Storsjön finns 
nyckelbiotoper (bland annat en lövskogslund och barrnaturskog) samt lövskog 
med naturvärden, som Skogsstyrelsen utpekat.   
 
På Malmaöns norra del ligger ett litet skyddat område; Korshamns naturreservat. 
Inom, men även utanför, reservatet finns ett flertal jättegrytor. På den norra delen 
av Malmaön, utanför reservatet, finns också nyckelbiotoper, och ett område 
utpekas som ekologiskt särskilt känsligt enligt översiktsplanen. Vidare anges att 
hela Malmaön och strandområdet vid Örsundstorpet är en lokal grön värdekärna, 
och att det är ett bevarandeområde av nationella värden. För området planeras 
inrättande av naturreservat. Förutom att Malmaön har höga naturvärden så har den 
ett stort värde för det rörliga friluftslivet. På ön växer hällmarkstallskog och 
blandskog med lundflora, och på den södra delen finns fattigkärr. Fynd av 
rödlistade arter har gjorts. Där finns också promenadstigar och goda bad-
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möjligheter. Intill Malmaön finns ett skyddsvärt grundområde, Korshamnsmaren, 
enligt översiktsplanen.  
 
Motiv till utvidgat strandskydd inom Fågelbrolandet, delområde F (jämför de sju 
punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 2, 3, 
7.  

Gällnö-/Svartsöskärgården, delområde G1  
 
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. 
 
I princip hela delområdet ligger inom ett område av riksintresse för friluftsliv 
enligt 3 kap. 6 § MB (Stockholms skärgård, mellersta delen). Landskapet är 
mosaikartat och omväxlingen gör öarna attraktiva för strövande, men här finns 
också goda möjligheter att finna ostörda badklippor eller lugna ankarvikar. Flera 
bryggor för kollektiv båttrafik gör att även de utan egen båt ges möjlighet att 
uppleva skärgården. Öarna omfattas också av ett område av riksintresse för 
naturvården enligt 3 kap. 6 § MB (Stockholms skärgård, mellersta delen). Det 
omväxlande landskapet rymmer ett stort antal naturtyper. Särskilt värdefulla är 
bland annat stränder, våtmarker, ädellövlundar och äldre barrskogsbestånd. Växt- 
och djurlivet är rikt. Flera av öarna hyser nyckelbiotoper med till exempel betad 
skog, hällmarksskog eller barrskog. Skogsstyrelsen har också utpekat ett par 
objekt med naturvärden. 
 
På en udde på Tjägön finns det lilla naturreservatet Södra Stavsudda. Där finns en 
naturhamn med goda badmöjligheter. Flera andra naturhamnar finns, bland annat 
norr om Grissleholmen; den obebyggda ön söder om Korsö, samt mellan öarna 
Säck och Krokholm.  
 
Det finns särskilda värden på bland annat de betade strandängar som ligger på den 
västra delen av Norra Stavsudda. Markerna ingår i Jordbruksverkets ängs- och 
betesmarksinventering och har sådana värden att de berättigar till miljöersättning. 
Motsvarande gäller för Ytterholmen. Där beror de särskilda värdena på 
skogsbete.  
 
Av kommunens översiktsplan framgår dels att en del av Arbodaön är ekologiskt 
särskilt känslig, och dels att Norra Stavsudda, Träskö och Södra Stavsudda-Korsö 
är kulturmiljöer av lokalt intresse. På Stora Klövholmen finns dessutom 
Klövholmens fyr som är ett statligt byggnadsminne. 
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Motiv till utvidgat strandskydd inom Gällnö-/Svartsöskärgården, delområde G1 
(jämför de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i 
beslutstexten): 2, 3. 

Gällnö-/Svartsöskärgården, delområde G2  
 
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. Hela delområdet ligger inom ett område av riksintresse för friluftsliv 
enligt 3 kap. 6 § MB (Stockholms skärgård, mellersta delen). Landskapet är 
mosaikartat och omväxlingen gör öarna attraktiva för strövande, men här finns 
också goda möjligheter att finna ostörda badklippor eller lugna ankarvikar. Flera 
bryggor för kollektiv båttrafik gör att även de utan egen båt ges möjlighet att 
uppleva skärgården. Öarna omfattas också av ett område av riksintresse för 
naturvården enligt 3 kap. 6 § MB (Stockholms skärgård, mellersta delen). Det 
omväxlande landskapet rymmer ett stort antal naturtyper. Särskilt värdefulla är 
bland annat stränder, våtmarker, ädellövlundar och äldre barrskogsbestånd. Växt- 
och djurlivet är rikt. 
 
En större del av området ligger också inom ett område av riksintresse för 
kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Husarö - Ingmarsö - Svartsö - Gällnö – 
Hjälmö). Miljön utgörs av ett småbrutet odlingslandskap med gårdar och torp, 
men även bebyggelse och anläggningar som hör samman med exempelvis fiske 
och sjöfart. Där finns också många äldre sommarhus. 
 
På Gällnö har flera fynd av rödlistade arter gjorts. Gällnö naturreservat ligger 
inom delområdet. Reservatet består av flera delar, varav en ligger inom aktuellt 
strandområde. Ändamålet med reservatet är att skydda ett område på grund av 
dess betydelse för kännedomen om landets natur, dess skönhet och dess betydelse 
för allmänhetens friluftsliv. Skogsmarken består av hällmarkstallskog och 
granskog med lövinslag. Arbete pågår med att utvidga naturreservatet på delar av 
Idholmen, Björkholmen och Karklö. På Gällnö finns bland annat handelsbod, 
vandrarhem och tält- och badplats. Inom delområdet som helhet finns flera 
lämpliga naturhamnar. Tre grundområden anges i kommunens översiktsplan som 
skyddsvärda. 
 
Delar av Karklö har höga naturvärden på grund av den betes- och slåtterpräglade 
floran. Ön har dokumenterat höga naturvärden. 
 
Runt om på öarna finns några nyckelbiotoper, som exempelvis barrskog med 
rikligt med död ved på Idholmen. Därutöver har Skogsstyrelsen på olika öar 
pekat ut ett flertal objekt med naturvärden. Inom delområdet finns marker med 
höga värden enligt Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering, och även 



 

 
 

 16 (30) 
VÄRDEBESKRIVNINGAR 
  

 
Datum 
2014-01-21 
  

Beteckning 
511-39876-2012 
  

 
ett flertal betes- och slåttermarker med särskilda värden som berättigar till 
miljöersättning. 
 
Motiv till utvidgat strandskydd inom Gällnö-/Svartsöskärgården, delområde G2 
(jämför de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i 
beslutstexten): 2, 3, 7. 

Gällnö-/Svartsöskärgården, delområde G3  
 
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. Hela delområdet ligger inom ett område av riksintresse för friluftsliv 
enligt 3 kap. 6 § MB (Stockholms skärgård, mellersta delen). Landskapet är 
mosaikartat och omväxlingen gör öarna attraktiva för strövande, men här finns 
också goda möjligheter att finna ostörda badklippor eller lugna ankarvikar. Flera 
bryggor för kollektiv båttrafik gör att även de utan egen båt ges möjlighet att 
uppleva skärgården. Öarna omfattas också av ett område av riksintresse för 
naturvården enligt 3 kap. 6 § MB (Stockholms skärgård, mellersta delen). Det 
omväxlande landskapet rymmer ett stort antal naturtyper. Särskilt värdefulla är 
bland annat stränder, våtmarker, ädellövlundar och äldre barrskogsbestånd. Växt- 
och djurlivet är rikt. 
 
I stort sett hela delområdet ligger också inom område av riksintresse för kultur-
miljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Husarö - Ingmarsö - Svartsö - Gällnö – 
Hjälmö). Miljön utgörs av ett småbrutet odlingslandskap med gårdar och torp, 
men även bebyggelse och anläggningar som hör samman med exempelvis fiske 
och sjöfart. Där finns också många äldre sommarhus. 
 
En stor del av delområdet berörs av huvuddelarna av Hjälmö-Lådna 
naturreservat. Av beskrivningen på Länsstyrelsens webbplats framgår att: 
”Området är typiskt för mellersta skärgården. På de större öarna är det gamla 
kulturlandskapet ett markant inslag. Genom jordbruket på Hjälmö och Lådna 
hålls kulturlandskapet inom reservatet i hävd. Lådnas centrala delar utgörs av ett 
äldre, småskaligt jordbrukslandskap med små till medelstora åkrar och betes-
marker. Skogarna i reservatet karaktäriseras av omväxlande barrskogar och 
hällmarker. Skogsbruket har som regel bedrivits som blädningsskogsbruk i liten 
skala. Vissa partier uppvisar naturskogsliknande skog som t.ex. på Äspan och de 
yttre uddarna på Lådnaön. Området är ett välfrekventerat område för friluftslivet 
med flera fina naturhamnar, några med fina sandstränder för bad.”  
 
På främst Lådnaön och Norrgårdsön har flera fynd av rödlistade arter gjorts. 
Skogsstyrelsen har utpekat ett flertal objekt med naturvärden inom reservatet, och 
flera nyckelbiotoper, såväl inom som utom reservatet. Det finns inom området 
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goda tältmöjligheter och ett näraliggande vandrarhem. Flera av öarna nås med 
reguljär båttrafik. 
 
På Krokholmen finns betesmark med höga värden enligt Jordbruksverkets ängs- 
och betesmarksinventering. Det rör sig om en sammanbunden strandäng och före 
detta åker. Enligt översiktsplanen finns skyddsvärda grundområden vid Krok-
holmsviken samt norr om Storsand. 
 
Motiv till utvidgat strandskydd inom Gällnö-/Svartsöskärgården, delområde G3 
(jämför de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i 
beslutstexten): 1, 2, 3, 7. 

Gällnö-/Svartsöskärgården, delområde G4  
 
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. Hela delområdet ligger inom ett område av riksintresse för friluftsliv 
enligt 3 kap. 6 § MB (Stockholms skärgård, mellersta delen). Landskapet är 
mosaikartat och omväxlingen gör öarna attraktiva för strövande, men här finns 
också goda möjligheter att finna ostörda badklippor eller lugna ankarvikar. Flera 
bryggor för kollektiv båttrafik gör att även de utan egen båt ges möjlighet att 
uppleva skärgården. Öarna omfattas också av ett område av riksintresse för 
naturvården enligt 3 kap. 6 § MB (Stockholms skärgård, mellersta delen). Det 
omväxlande landskapet rymmer ett stort antal naturtyper. Särskilt värdefulla är 
bland annat stränder, våtmarker, ädellövlundar och äldre barrskogsbestånd. Växt- 
och djurlivet är rikt. 
 
Den västra delen av delområdet ligger också inom område av riksintresse för 
kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Husarö - Ingmarsö - Svartsö - Gällnö – 
Hjälmö). Miljön utgörs av ett småbrutet odlingslandskap med gårdar och torp, 
men även bebyggelse och anläggningar som hör samman med exempelvis fiske 
och sjöfart. Där finns också många äldre sommarhus. 
 
De aktuella strandområdena på en av Hälsingholmarna, i delområdets östliga del, 
ligger inom Hälsingholmarnas naturreservat. Reservatet är obebyggt och består av 
vackra större och mindre holmar och skär. Området är mycket attraktivt för 
dagsutflykter, och har goda möjligheter till bad och friluftsliv. Ändamålet med 
reservatet är att säkra ett för allmänhetens friluftsliv värdefullt område samt att 
bibehålla ett vackert och representativt avsnitt av mellanskärgårdens natur. 
 
Stora och Lilla Huvudholmen, Brunskäret och Stora Kalholmen ligger inom 
Hjälmö-Lådna naturreservat. Området är typiskt för mellersta skärgården. 
Skogarna i reservatet karaktäriseras av omväxlande barrskogar och hällmarker. 
Vissa partier uppvisar naturskogsliknande skog. Området är ett välfrekventerat 
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område för friluftslivet med flera fina naturhamnar, några med fina sandstränder 
för bad. 
 
På den östra delen av Träskö finns en nyckelbiotop i form av barrnaturskog med 
rikligt med död ved. Området är blockrikt och hyser en värdefull kryptogamflora.  
 
På Svartsö finns ett par objekt med naturvärden enligt Skogsstyrelsen, och ett 
område med höga värden enligt Jordbruksverkets ängs- och betesmarks-
inventering på grund av viss hävdgynnad flora och ett äldre ekbestånd. 
 
Kommunens översiktsplan utpekar ett par skyddsvärda grundområden inom 
delområdet, bland annat vid Svartsö och Träskö-Storö. Vid det senare finns även 
ett fredningsområde för fisk. Där finns också en av flera naturhamnar. 
 
Motiv till utvidgat strandskydd inom Gällnö-/Svartsöskärgården, delområde G4 
(jämför de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i 
beslutstexten): 1, 2, 3. 

Möja-området, delområde H1  
 
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. 
 
Öarna norr om Möja omfattas 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. Ytter-
skärgårdens 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. Öarna omfattas även av ett område av riksintresse för 
naturvård enligt 3 kap. 6 § MB (Stockholms skärgård; Vidinge – Svartlöga – 
Lökaö - Harö). Området har utomordentligt stora naturvärden och det finns goda 
möjligheter till friluftsliv som exempelvis båtsport och fiske. Växt- och djurlivet 
är i flera avseenden mycket intressant och många företeelser är i globalt 
perspektiv unika. 
 
Lilla Svedjeholmen är skyddat som naturreservat. På ön finns blandskog med al, 
ask, björk, tall och gran samt hällmarkstallskog. Ändamålet med reservatet är att 
säkra ett för allmänhetens friluftsliv värdefullt område. 
 



 

 
 

 19 (30) 
VÄRDEBESKRIVNINGAR 
  

 
Datum 
2014-01-21 
  

Beteckning 
511-39876-2012 
  

 
På flera av öarna inom delområdet finns objekt med naturvärden, enligt 
Skogsstyrelsen. Det handlar till exempel om tallskog och barrblandskog. Väster 
om Kålö - Lilla Kålö ligger en naturhamn.  
 
De östra delarna av Möja och Södermöja ligger inom område av riksintresse för 
kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Möja - Bockö – Lökaön). Som exempel 
på uttryck för riksintresset nämns odlingslandskapets karaktäristiska småskaliga, 
flikiga åkrar samt ängs- och betesholmar på öarna kring huvudön, som kring 
sekelskiftet utnyttjades till jordgubbsodlingar.  
 
Större delen av Möja, inkluderande strandområdena i väster vid Fornby – 
Dragedet – Långvik, samt insjöarna Storsjön, Mellansjön och Träsket har 
dokumenterat höga naturvärden. De består främst i det stora och relativt 
opåverkade skogsområde som finns på ön. Det är ett av skärgårdens största 
sammanhängande skogsområden. Naturreservatet Möja-Björndalen berör delvis 
de aktuella strandområdena vid Dragedet och Storsjön. Reservatet består av 
omväxlande hällmarkstallskog, barr- och blandskog med mellanliggande 
myrmarker. Det har stora värden främst när det gäller faunan. Skogen ger på 
många håll ett opåverkat intryck. Väster om Dragedet finns även en nyckelbiotop 
utpekad av Skogsstyrelsen. Det är en barrnaturskog med rikligt med död ved och 
värdefull kryptogamflora. Flera fornlämningar finns mellan Fornby och Hamn, 
och en bit söder om Hamn finns betes- och slåttermarker med särskilda värden 
som berättigar till miljöersättning. Stränderna på den norra delen av ön är de bästa 
ur friluftslivssynpunkt. I Långvik, strax utanför de aktuella strandområdena, ligger 
en gästhamn. 
 
Kortare strandsträckor med analyserade strandområden finns vid Kuggvik 
(Södermöja), Södra Byholmen, norr om Löka och Ragnhilds grotta, söder om 
Storsved. Vid Kuggvik finns en nyckelbiotop i form av grova ädellövträd med 
värdefull kryptogamflora. I närheten finns också barrnaturskog med rikligt med 
död ved.  
 
Motiv till utvidgat strandskydd inom Möja-området, delområde H1 (jämför de sju 
punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 1, 2, 
3, 7. 

Möja-området, delområde H2  
 
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. 
 
I stort sett hela delområdet omfattas av ett område av riksintresse för friluftsliv 
enligt 3 kap. 6 § MB (Stockholms skärgård, yttre delen). Ytterskärgården intar 
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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. Samma område ligger inom ett område av riksintressse för 
naturvård (Stockholms skärgård; Vidinge – Svartlöga – Lökaö – Harö). Området 
har utomordentligt stora naturvärden och det finns goda möjligheter till friluftsliv 
som exempelvis båtsport och fiske. Växt- och djurlivet är i flera avseenden 
mycket intressant och många företeelser är i globalt perspektiv unika. 
 
Stora delar av delområdet omfattas även av riksintresse för kulturmiljövården 
enligt 3 kap. 6 § MB. Det gäller dels Granholmen och Västerö med flera öar 
(riksintresseområdet Möja - Bockö – Lökaön) och dels Harö och omkringliggande 
öar (riksintresseområdet Harö). Ett exempel på ett uttryck för det senare 
riksintresset för kulturmiljövården är byn Harö med dess äldre byläge och med 
rester av ett äldre kulturlandskap. I samband med laga skiftet vid 1800-talets mitt 
flyttades gårdar ut till lägen utefter öns stränder. Odlingslandskapet har, för 
skärgården karaktäristiskt, terränganpassade flikiga åkrar och betesmarker. Inom 
strandområdena på Harö finns också nyckelbiotoper utpekade av Skogsstyrelsen, 
och ett flertal fynd av rödlistade arter har gjorts. Flera vikar vid norra Harö och 
norra Storö är utpekade som fiskfredningsområden av Länsstyrelsen. 
 
På västra Storö, just norr Harö, ligger Storö naturreservat. Det består mestadels av 
barrskog med mellanliggande hällmarker. En del av området består av i det 
närmaste orörd urskog i mycket kuperad terräng. Ändamålet med reservatet är att 
bevara området i sitt naturliga tillstånd till förmån för hotade djurarter. Inga 
anordningar ska iordningställas för friluftslivet. I anslutning till reservatet finns en 
naturhamn. Strax söder om Storö naturreservat finns en av Skogsstyrelsen utpekad 
nyckelbiotop i form av en barrnaturskog. Skogen hyser rikligt med död ved och 
lågor, och har ett stort inslag av senvuxna träd. Där finns också värdefull 
kryptogamflora. Utöver det finns ytterligare två nyckelbiotoper på Storö, varav 
den ena – som är en blandad barr- och lövskog - delvis omfattas av Skogs-
styrelsens naturvårdsavtal. Flera fynd av rödlistade arter har gjorts på ön. 
 
En naturhamn finns på norra Lisslö. Samma vik utgör, enligt kommunens 
översiktsplan, ett skyddsvärt grundområde. 
 
De aktuella strandområdena på öarna Granholmen och Västerö har 
dokumenterat höga naturvärden. Där finns särskilt örtrika skogar. Inom området 
som helhet finns flera rödlistade arter. Området har bra bad- och strövstränder. 
Det betecknas som utomordentligt värdefullt för det rörliga friluftslivet och en av 
de viktigaste delarna av den för friluftslivet riksintressanta mellan- och 
ytterskärgården.  
 
På flera av delområdets öar har Skogsstyrelsen pekat ut objekt med naturvärden. 
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Motiv till utvidgat strandskydd inom Möja-området, delområde H2 (jämför de sju 
punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 1, 2, 
3, 7. 

Möja-området, delområde H3 
 
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. 
 
Hela delområdet ligger inom ett område som omfattas av riksintresse för 
friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Stockholms skärgård, yttre delen). Ytter-
skärgården 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. Det omfattas också av riksintresse för naturvård 
enligt 3 kap. 6 § MB (Stockholms skärgård; Sandhamn – Runmarö – Biskopsö). 
Området har utomordentligt stora naturvärden och det finns goda möjligheter till 
friluftsliv som exempelvis båtsport och fiske. Växt- och djurlivet är i flera 
avseenden mycket intressant och många företeelser är i ett globalt perspektiv 
unika.  
 
Framför allt Sandön och Korsö omfattas också av riksintresse för kulturmiljö-
vården enligt 3 kap. 6 § MB (Sandhamn – Grönskär). Riksintresset utgörs av en 
kommunikationsmiljö och sommarnöjesmiljö i ytterskärgården. Sandhamn på 
Sandön är ett centrum för segelsporten med bland annat en välbesökt gästhamn. 
På ön finns bland annat sandstränder, affär, restaurang och olika typer av 
övernattningsmöjligheter.  
 
Hela Sandön har dokumenterat höga naturvärden på grund av den särpräglade 
sandmiljön. Ön präglas av stora sandavlagringar. Den typen av geologiska 
bildningar är ovanlig och Sandön är den i särklass största av dem i Stockholms 
skärgård. Sanddynslandskapet är småkuperat. Hedartad tallskog präglar naturen 
på större delen av Sandön och den skogliga kontinuiteten är lång med träd på 200-
300 år. Här finns mycket goda ekologiska förutsättningar för biologisk mångfald. 
Området hyser en stor mängd värdefulla och sällsynta arter. Naturtypen är mycket 
sällsynt i länet och i Sverige. Den är också särskilt utpekad som skyddsvärd i 
Europa. Enligt kommunens översiktsplan föreslås strandskyddet utvidgas längs ett 
strandavsnitt i nordöst. De aktuella strandområdena ligger i sin helhet inom en 
kommunalt utpekad lokal grön värdekärna, och delvis inom ett vattenskydds-
område. Områdena genomkorsas av flera stigar. Delar av dem ingår i ett 
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ekologiskt särskilt känsligt område, enligt kommunens översiktsplan. Väster om 
ön finns ett skyddsvärt grundområde. 
 
Hela Korsö och en stor del av Kroksö utgör objekt med naturvärden (tallskog).  
 
Naturreservatet Skogsskär - Vindalsö består av flera delar, varav två inom aktuella 
strandområden; dels på Eknö och dels på Vindalsö. Även Vindalsö naturreservat 
består av flera delar. Ändamålet med bägge reservaten är att säkra värdefulla 
områden för allmänhetens friluftsliv samt att bibehålla vackra avsnitt av 
mellanskärgårdens natur.  
 
Vindalsö, en del av Eknö och en del av Skarp-Runmarn har dokumenterat höga 
naturvärden på grund av den rika växtligheten och betydelsen för fågellivet. 
Öarnas vegetation består huvudsakligen av gles hällmarkstallskog. På Skarp-
Runmarn finns dock nyckelbiotoper som består av lövskog. Inom ett område 
växer sekundär lövnaturskog, aspskog, och det finns rikligt med död ved. 
Kryptogamfloran är värdefull. En annan nyckelbiotop är en lövskogslund, 
aspskog, som växer på en kalkhaltig jordart. Även där finns rikligt med död ved, 
och de botaniska värdena är stora. Därutöver finns Skogsstyrelsens utpekade 
objekt med naturvärden. På norra Eknö finns en barrnaturskog som utgör en 
nyckelbiotop. 
 
Inom delområdet går det att hitta flera naturhamnar. Enligt kommunens 
översiktsplan finns ett skyddsvärt grundområde mellan Kroksö och Björkö. 
 
Motiv till utvidgat strandskydd inom Möja-området, delområde H3 (jämför de sju 
punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 2, 3, 
7. 

Runmarö-området, delområde I 
 
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 sydöstra delen av Runmarö och öarna söder därom omfattas av ett område av 
riksintresse för friluftsliv (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. Samma delar omfattas även av ett område av riksintresse för 
naturvård enligt 3 kap. 6 § MB (Stockholms skärgård; Sandhamn – Runmarö – 
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Biskopsö). Området har utomordentligt stora naturvärden och det finns goda 
möjligheter till friluftsliv som exempelvis båtsport och fiske. Växt- och djurlivet 
är i flera avseenden mycket intressant och många företeelser är i globalt 
perspektiv unika. 
 
Inom områdets strandområden har ett stort antal fynd av rödlistade arter gjorts. 
Uppeby-, Nore- och Viträsket samt Kasviken är i kommunens översiktsplan 
utpekade som ekologiskt särskilt känsliga områden. Flera av sjöarna är närings-
fattiga och har klart vatten. Mellan Viträsket och Kasviken ligger myren Purren, 
som i den nationella våtmarksinventeringen bedömts ha mycket högt naturvärde. 
Purren finns med i Naturvårdsverkets myrskyddsplan över våtmarksområden som 
avses få ett långsiktigt skydd senast år 2015. 
  
Nära Kasviken förekommer berggrund av urkalksten och Skogsstyrelsen har 
utpekat nyckelbiotoper; till exempel en barrnaturskog och en alsumpskog. Väster 
om Viträsket finns betesmarker med höga värden enligt Jordbruksverkets ängs- 
och betesmarksinventering. Här rör det sig om en stor, talldominerad och mycket 
örtrik betad skog. Nära Silverträsket finns en nyckelbiotop i form av en bland-
sumpskog med rikligt med död ved. De nämnda sjöarna ingår i ett större område 
på östra Runmarö som kommunen i sin översiktsplan utpekat som en lokal grön 
värdekärna. 
 
Sjöarna och hela den östra delen av Runmarö har dokumenterat höga naturvärden. 
Östra Runmarö är främst barrskogsklätt, till övervägande del med tall, men det 
finns också lövskog. Berggrunden består av urkalksten vilket är en viktig 
anledning till att ön är ett av länets floristiskt rikaste områden. Ingen annan plats i 
landet kan uppvisa så många arter på ett så begränsat område. Även faunan är rik. 
I stort sett motsvarande område pekas i översiktsplanen ut som ett bevarande-
område av nationella värden.  
 
Områdena kring Uppebyträsket och Noreträsket samt strandsträckan en bit norr 
om Nore omfattas också av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § 
MB. De två skärgårdsbyarna visar landhöjningens effekter för bebyggelse-
mönstret. Vid Nore finns också spår efter den äldre kalkhanteringen. Det är ett 
tidigt industriminne och en sällsynt näring i Stockholms skärgård. Norr om Nore 
finns en kalkbarrskog med sådana värden att den utgör en nyckelbiotop. 
 
Liksom kring sjöarna finns inom övriga aktuella strandsträckor på Runmarö 
gott om stigar. De nordligare strandpartierna är delar av den lokala gröna 
värdekärnan. Ön har som helhet höga värden för friluftslivet och speciellt de 
nordöstra delarna har stränder som är lämpliga för bad och strövande. Vid 
Byholmen finns en våtmark, Bredvarpen, som av enligt kommunen är ett 
ekologiskt särskilt känsligt område. Grundområdet i anslutning till Bredvarpen, 
samt Hagrellsbukten längre norrut vid Långviken, är skyddsvärda, enligt 
översiktsplanen. 
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Viktiga områden för friluftslivet på den södra delen av Runmarö är exempelvis 
Jerkers udde, väster om Södersunda, med badstrand och Telegrafberget, sydost 
om Solberga, som är ett utsiktsberg. Väster om Telegrafberget finns skogs-
betesmarker med sådana särskilda värden att de berättigar till miljöersättning. På 
ön finns i övrigt bland annat livsmedelsbutiker, krog, cykel- och kajakuthyrning 
och övernattningsmöjligheter.  
 
Storön är en av de öar söder om Runmarö som ingår i ett område som har 
dokumenterat höga naturvärden. Naturvärdena är främst knutna till orörd 
gammelskog av gran och på hällmarkerna tall. Berggrunden består av kalksten. En 
stor del av ön omfattas av en nyckelbiotop. Skogen har rikligt med död ved och 
lågor, och ett stort inslag av senvuxna träd. Området har stora botaniska värden. 
Kasströmmen, som ligger i anslutning till ön, mellan Käringsberget och Halvan, 
är ett skyddsvärt grundområde. Risselö ingår också i det regionalt utpekade 
området som i sin helhet dessutom har stort värde för fågellivet och hyser 
rödlistade arter. 
 
På Runö, som även den har kalkberggrund, finns en lövskogslund med värdefull 
kryptogamflora. Den är en nyckelbiotop. På ön, liksom på Risselö, finns också 
lövskogslundar/hagmarksskogar med naturvärden, enligt Skogsstyrelsen.  
 
Ladholmen, Brännholmen och Bötsholmen har även de dokumenterat höga 
naturvärden på grund av den rika växtligheten, fågellivet och den ovanliga 
berggrunden. Särskilt Ladholmen och Brännholmen är öar med artrik kalkflora. 
Flera nyckelbiotoper finns på öarna, och där finns även flera lundpartier, liksom 
på Bötsholmen. Bötsholmens berggrund är av geologiskt intresse då den består av 
den för länet ovanliga kambriska sandstenen. Den näraliggande Söderholmen är 
delvis bevuxen med sekundär lövnaturskog och en lövskogslund. Båda dessa är 
nyckelbiotoper och hyser värdefull kryptogamflora och lägre fauna. På öarna 
växer äldre skyddsvärda träd. 
 
Strax intill Söderholmen ligger Granholmen vars barrblandskog utpekats av 
Skogsstyrelsen som ett objekt med naturvärde. 
 
Motiv till utvidgat strandskydd inom Runmarö-området, delområde I (jämför de 
sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 
2, 3, 7. 

Nämdö-området, delområde J1 
 
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. 
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Delområdets sydöstra delar omfattas 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. Samma delar omfattas även av ett område av riksintresse för 
naturvård enligt 3 kap. 6 § MB (Stockholms skärgård; Sandhamn – Runmarö – 
Biskopsö). Området har utomordentligt stora naturvärden och det finns goda 
möjligheter till friluftsliv som exempelvis båtsport och fiske. Växt- och djurlivet 
är i flera avseenden mycket intressant och många företeelser är i globalt 
perspektiv unika. Inom delområdets strandområden har många fynd av rödlistade 
arter gjorts. 
 
Inom de aktuella strandsträckorna i området kring Storträsket på norra Nämdö 
finns ett Natura 2000-område. Denna del av Nämdö omfattas också av Nämdö 
naturreservat. På grund av kalkstensberggrunden är floran mycket särpräglad och 
artrik. De höga naturvärdena är också knutna till den gamla barrnaturskogen, och 
det faktum att fågellivet är mycket rikt. Syftet med reservatet är att bevara ett 
skärgårdsområde av stor betydelse för naturvården, och områdets stora betydelse 
för friluftslivet ska tillvaratas.  
 
Vid Långvik finns öppna betes- och hagmarker med sådana värden att de 
berättigar till miljöersättning. Markerna är utpekade som ekologiskt särskilt 
känsliga i kommunens översiktsplan. I anslutning till området ligger en 
naturhamn. 
 
Inom aktuella strandområden åt nordost finns en del av en lövrik barrnaturskog 
som har rikligt med död ved. Den har av Skogsstyrelsen utpekats som en 
nyckelbiotop. Inom strandområdena på öns sydvästra del finns flera nyckel-
biotoper, varav en betad lövrik sumpskog med död ved och stora ornitologiska 
värden, samt en barrnaturskog som präglas av äldre skogsbete. Där finns även 
objekt med naturvärden, enligt Skogsstyrelsen. Kring Västanvik, i sydost, har 
flera fynd av rödlistade arter gjorts. 
 
Delar av de aktuella strandområdena på Nämdö ingår i en kulturmiljö av lokalt 
intresse (Nämdö). På ön finns bland annat livsmedelsbutik, restaurang, stug- och 
cykeluthyrning, gästbrygga och tältplatser. Enligt kommunens översiktsplan ser 
man gärna en ny gästhamn i Solvik. 
 
Uvön, Mörtö och Mörtö-Bunsö ligger sydväst om Nämdö. På norra Uvön finns 
objekt med naturvärden. Södra Uvön är en del av Nämdö naturreservat. Mörtö har 
dokumenterat höga naturvärden med en särpräglad växtlighet. Ön anses ha den 
rikaste kalkhällsfloran i länet. Där finns även flera nyckelbiotoper och flertalet 
fynd av rödlistade arter har gjorts. Vegetationen präglas av tallbevuxna häll-
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marker. På Mörtö-Bunsö finns en lämplig naturhamn inte långt från de aktuella 
strandområdena. 
 
Motiv till utvidgat strandskydd inom Nämdö-området, delområde J1 (jämför de 
sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 
1, 2, 3, 7. 

Nämdö-området, delområde J2 
 
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 i sin helhet 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. Delområdet omfattas även av riksintresse för naturvård enligt 
3 kap. 6 § MB (Stockholms skärgård; Sandhamn – Runmarö – Biskopsö, samt 
Stockholms skärgård; Villinge – Fjärdlång – Utö – Nåttarö). Området har 
utomordentligt stora naturvärden och det finns goda möjligheter till friluftsliv som 
exempelvis båtsport och fiske. Växt- och djurlivet är i flera avseenden mycket 
intressant och många företeelser är i globalt perspektiv unika. Inom delområdets 
aktuella strandområden har flera fynd av rödlistade arter gjorts. 
 
Hela Boskapsön samt Långholmen omfattas av naturreservatet Villinge-
Boskapsö. Inom reservatet finns ett fågelskyddsområde och Natura 2000-områden 
i form av trädklädd betesmark och strandängar. Naturvärdena är mycket höga. 
Själva Boskapsön är ganska flack och bevuxen med gammal barrblandskog. 
Stränderna är långgrunda och består huvudsakligen av sand och grus. Fågellivet är 
rikt. I området finns grunda flader som är viktiga födosöksplatser för många 
sjöfåglar. Exempelvis pekas ett område väster om Långholmen ut som ett 
skyddsvärt grundområde enligt kommunens översiktsplan. Söder om reservatet 
finns några naturhamnar i anslutning till olika mindre öar. 
 
I samma område söder om naturreservatet ligger Söderholm och Furuskär som 
hyser objekt med naturvärden enligt Skogsstyrelsen. Värdena finns främst i 
lövträdsrik barrskog respektive tallskog. 
 
Strax norr om Boskapsön ligger ön Gillinge. Inom de aktuella strandområdena 
förekommer marker med höga värden enligt Jordbruksverkets ängs- och 
betesmarksinventering, liksom ett par fornlämningar. Kulturlandskapet på ön är 
till sin utsträckning oförändrat sedan 1700-talet. Gillinge är, tillsammans med ön 
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Villinge, utpekade av kommunen som kulturmiljöer av lokalt intresse. På Villinge 
har flera fynd av rödlistade arter gjorts. 
 
Grönskär ligger inom Jungfruskärs naturreservat. På ön finns naturbetesmarker 
med höga naturvärden. Ändamålet med reservatet är att bevara ett skärgårds-
område av värde för allmänhetens friluftsliv samt att tillvarata öarnas 
ornitologiska och botaniska värden. 
 
På Ängskär, Brännskär, och en del av Högholmen finns objekt med naturvärden 
- tall- samt lövskog - enligt Skogsstyrelsen.  
 
Motiv till utvidgat strandskydd inom Nämdö-området, delområde J2 (jämför de 
sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 
1, 2, 3.  

Nämdö-området, delområde J3 
 
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. Hela delområdet ligger i ytterskärgården och det 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. Delområdet omfattas även av 
riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 § MB (Stockholms skärgård; Sandhamn 
– Runmarö – Biskopsö). Området har utomordentligt stora naturvärden och det 
finns goda möjligheter till friluftsliv som exempelvis båtsport och fiske. Växt- och 
djurlivet är i flera avseenden mycket intressant och många företeelser är i globalt 
perspektiv unika. Inom delområdets aktuella strandområden har flera fynd av 
rödlistade arter gjorts. 
 
Den norra delen av delområdet ingår i riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 
kap. 6 § MB (Bullerön – Långviksskär) bland annat då det utgör en skärgårds-
miljö som visar näringsfång och levnadsbetingelser i ytterskärgården, med 
permanent bosättning baserad på jordbruk, jakt och fiske, inklusive säsongsfiske. 
 
Delområdet ligger i sin helhet inom Natura 2000-området Bullerö-Bytta, och det 
omfattas av naturreservat; Långviksskär i norr och Biskopsö i söder. Inom 
Långviksskärs naturreservat ingår ca 300 öar, kobbar och skär. Mer samman-
hängande vegetation finns bara på de större öarna. Floran är rik och med många 
för skärgården typiska arter. Djurlivet präglas av en rik förekomst av skärgårds-
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fåglar. Långviksskär har sedan gammalt varit bebott och spår från svunna tider 
finns fortfarande i form av små slåtterängar, stengärdesgårdar och uppgrundade 
hamnar.  
 
På Biskopsön, inom Biskopsö naturreservat, växer en lummig lövskog som 
domineras av björk och al. På Kastön finns en hällmarkstallskog, mossar och 
kärrmarker. Där finns också en liten sjö, Kastöträsket. Sedan 1920-talet finns en 
stam dovvilt i området. Sjöfågellivet är rikt och det finns gråsäl. Området är 
mycket värdefullt för friluftslivet. Inom de två reservaten ligger flera natur-
hamnar. 
 
De aktuella öarna inom delområdet ligger inom ett kommunalt förslag till en ny 
nationalpark; ”Nämdöskärgården”. Området har mycket stora kvalitéer då det 
bland annat har höga värden för natur och friluftsliv, i stort sett är oexploaterat 
och är lättillgängligt för besökare såväl med som utan egen båt. 
 
Delområdet ligger också inom ett värdefullt marint havsområde som utpekats som 
ett så kallat BSPA-område (Baltic Sea Protected Area). Det innebär att Sverige 
åtagit sig att skydda området långsiktigt enligt en internationell överenskommelse. 
 
Motiv till utvidgat strandskydd inom Nämdö-området, delområde J3 (jämför de 
sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 
1, 2, 3, 7. 

Yttre skärgården, delområde K 
 
Med hänsyn till kust- och skärgårdsområdets samlade natur- och kulturvärden 
omfattas hela området 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. Berörda öar inom 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. Därutöver gäller för delområdet riksintresse för 
naturvård enligt 3 kap. 6 § MB (Stockholms skärgård; Norrpada – Svenska Björn 
– Horssten) samt kulturmiljövård (Ytterskärgårdens jakt- och fiskeplatser). 
Området har utomordentligt stora naturvärden och det finns goda möjligheter till 
friluftsliv som exempelvis båtsport och fiske. Växt- och djurlivet är i flera 
avseenden mycket intressant och många företeelser är i globalt perspektiv unika. 
Kulturmiljövårdsintressena motiveras av att området visar betydelsen av den 
säsongsvisa jakten och fisket i ytterskärgården för skärgårdsbefolkningens 
försörjning till in på 1900-talet, vilket är ett regionalt särdrag för Stockholms och 



 

 
 

 29 (30) 
VÄRDEBESKRIVNINGAR 
  

 
Datum 
2014-01-21 
  

Beteckning 
511-39876-2012 
  

 
mellersta Östersjöns skärgårdar. Till exempel har det funnits säsongsfiskelägen i 
Björkskärs skärgård och på Horssten.  
 
De större öarna inom Björkskärs skärgård är bevuxna med björkskog. Denna 
lilla skärgård är en del av ett område för vilket kommunen föreslår att ett 
naturreservat inrättas på grund av dess höga värden för friluftsliv och båtliv. Det 
finns flera naturhamnar inom området. 
 
Längre söderut ligger Horssten. Inom de aktuella strandområdena har flera fynd 
av rödlistade arter gjorts. Även här föreslår kommunen att ön bör ingå som en del 
av ett naturreservat. Naturvärdena i området är höga för kustfågel, säl, landväxter 
och undervattenmiljön. Enligt kommunens översiktsplan finns ett skyddsvärt 
grundområde söder om Horssten.   
 
Motiv till utvidgat strandskydd inom Yttre skärgården, delområde K (jämför de 
sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 
2, 3. 
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