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Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats 

Länsstyrelsen Stockholm 
Box 22067 
104 22  STOCKHOLM 

Hantverkargatan 29 010-223 10 00 

Fax 

010-223 11 10  

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

 

Österåkers kommun, värdebeskrivningar samt 
källförteckning 

Sjöar syd, värdebeskrivning A 

 

Ullnasjön delas med Täby, Vallentuna och Österåkers kommuner. Ullnasjön är en 

ganska grund och naturligt näringsrik lerslättssjö. Sjön är fiskrik och utgör en 

viktig fågelsjö. Den har högt naturvärde enligt underlagsrapport till strategi för de 

gröna frågornas hantering i Österåkers kommun. Det aktuella strandområdet på 

sjöns norra sida ligger till övervägande del inom ett rekreationsområde av klass 3 

enligt underlag till kommunens framtida grönplan. Till stora delar består området 

av en golfbana. Strandzonen på Ullnasjöns östra sida omfattas nästan i sin helhet 

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

(Ullnasjöns De Geermoräner). Moränerna utgör en fullständig och mycket geo-

vetenskapligt värdefull serie av De Geermoräner. Strandzonen ligger inom den i 

regionplanen utpekade Angarnkilen. De gröna kilarna utgör en sammanhängande 

struktur av områden med höga rekreations-, natur- och kulturmiljövärden. Nära 

Deglinge finns ett Natura 2000-område. Betes- och slåttermarkerna har sådana 

värden att de är berättigade till miljöersättning. Enligt underlagsrapport till 

strategi för de gröna frågornas hantering i Österåkers kommun klassas delar av det 

aktuella strandområdet som klass 2-3 vad gäller rekreationsvärden. 

 

Garnsviken delas med Vallentuna kommun. Sjön har mycket högt naturvärde 

enligt underlagsrapport till strategi för de gröna frågornas hantering i Österåkers 

kommun. Den norra delen av strandområdet omfattas av ett område av riksintresse 

för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Össeby-Garn- Roslagskulla). Området utgörs 

av ett vidsträckt skogsområde med många sjöar samt mindre åkrar och 

betesmarker. Skogarna består mest av barr-och blandskog och nivåskillnaderna är 

ofta stora. Det är ett varierat naturområde med stor betydelse för i första hand 

strövande, fritidsfiske och bär- och svampplockning. De naturgivna 

förutsättningarna pekar på att det finns stora möjligheter att utveckla området med 

avseende på friluftslivet. En stor del av det aktuella strandområdet ligger inom 

Angarnkilen. Skogsstyrelsen har pekat ut två nyckelbiotoper i området; en 

källpåverkad barrskog i norr och längre söderut en barrnaturskog med rikligt med 

grova träd och död ved. I den södra delen, längs Prästfjärdens östra sida, finns 

också en våtmark med högt värde enligt den nationella våtmarksinventeringen. 

Området hyser en värdefull flora och fågellivet är rikt. Det ingår därutöver i ett 

område som utpekats som regionalt intressant för kulturmiljövården (Österåkers 

kyrka). Kyrkmiljön är värdefull och väl sammanhållen och omges av ett ännu 

levande odlingslandskap. Enligt strategi för de gröna frågornas hantering i 

Österåkers kommun ingår denna del av strandområdet i ett område med samlade 

helhetsvärden (Smedby och Skånsta). Av beskrivningen av området framgår bland 
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annat att landskapet är ett kulturlandskap med spår både från järnåldern och från 

medeltiden. Här växer rikligt med lövskog och det finns också värdefulla 

naturbetesmarker och barrskogar. Åkers Kanal har en intressant historia och 

vattendraget är även utpekat som nationellt intressant. Åkers kanal, Smedby och 

Skånsta är värdefulla rekreationsområden. Rekreations- respektive naturvärdena 

har klass 2. Områdets mindre landskapsstråk och samband kan utvecklas för 

rekreation. En badplats finns. I Garnsvikens vatten går Långhundraleden, som 

under förhistorisk tid var en mycket viktig vattenväg till Uppsala. Den används 

idag som en kanotled och vintertid för skridsko- och skidåkning. 

 

Motiv till utvidgat strandskydd inom sjöar syd, värdebeskrivning A (jämför de sju 

punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 2, 5, 

6, 7. 

Sjöar mellan, värdebeskrivning B  

 

Drängsjön är en näringsfattig sjö med relativt klart vatten. Den har högt 

naturvärde enligt underlagsrapport till strategi för de gröna frågornas hantering i 

Österåkers kommun, och är en uppskattad badsjö. En stor del av de aktuella 

strandområdena omfattas av ett område av riksintresse för friluftslivet enligt 3 

kap. 6 § MB (Össeby-Garn – Roslagskulla). Området utgörs av ett vidsträckt 

skogsområde med många sjöar samt mindre åkrar och betesmarker. Det lämpar 

sig väl för strövande, svamp- och bärplockning, bad, fiske och kanotpaddling samt 

skidåkning under vintern. De fasta anläggningarna för friluftslivet är få. En mängd 

små vägar genomkorsar området, vilket gör det lämpligt för cykelfärder. 

Områdets natur- och kulturkvaliteter samt närheten till Storstockholm gör att det 

finns goda förutsättningar för ett ökat utnyttjande av området. De aktuella 

strandområdena kring Drängsjön ligger inom den i regionplanen utpekade 

Angarnkilens värdekärna. De gröna kilarna utgör en sammanhängande struktur av 

områden med höga rekreations-, natur- och kulturmiljövärden. Fynd av rödlistade 

arter har gjorts kring Drängsjön. De nordöstra delarna av strandzonen ligger inom 

ett större område med dokumenterat höga naturvärden. Stora delar av skogarna 

och dess våtmarker är odikade och måttligt påverkade av skogsbruk. Området är 

väl utnyttjat för rörligt friluftsliv. I nordost berörs strandområdet också av 

Domaruddens naturreservat. Reservatet är till övervägande del bevuxet med 

barrskog. Det utnyttjas flitigt för motion och rekreation av såväl kommuninvånare 

som andra inom regionen. Ett flertal markerade spår och leder går igenom 

området, och Domarudden utgör startpunkt för vandringsleden Blå leden. 

Roslagsleden passerar genom det aktuella strandområdet i sydöst. Området utgör 

ett rekreationsområde av klass 2-3 enligt underlagsrapport till strategi för de gröna 

frågornas hantering i Österåkers kommun. Söder om sjön har Skogsstyrelsen 

utpekat en barrskog med naturvärden. 

 

De aktuella strandområdena vid Långsjön omfattas av ett område av riksintresse 

enligt 4 kap. 1-2 och 4 §§ MB med hänsyn till kust- och skärgårdsområdets 

samlade natur- och kulturvärden. Bestämmelserna syftar till att värna det 
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värdefulla kust- och skärgårdslandskapet med sina unika natur- och kulturvärden. 

Det har särskilt stora värden för friluftsliv och turism. Strandområdena kring sjön 

ingår i princip i sin helhet i Angarnkilen. Norr om Långsjön finns en nyckelbiotop 

i form av en naturlig skogsbäck. Delar av en naturskogsartad tallskog omfattas av 

naturvårdsavtal med sådana naturvärden att ett naturvårdsavtal för skötseln 

upprättats mellan markägare och Skogsstyrelsen. I sydväst finns marker med höga 

värden enligt Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering. Enligt 

underlagsrapport till strategi för de gröna frågornas hantering i Österåkers 

kommun är kulturvärdena här av klass 3, och stora delar av strandområdena utgör 

ett rekreationsområde av klass 2.  

 

Den större delen av sjön Ruggens aktuella strandområden omfattas, med hänsyn 

till de samlade natur- och kulturvärdena, av samma område av riksintresse enligt 4 

kap. 1-2 och 4 §§ MB som Långsjön. Ruggen har högt naturvärde enligt 

underlagsrapport till strategi för de gröna frågornas hantering i Österåkers 

kommun. De aktuella strandområdena runt Ruggen ligger i sin helhet inom 

Angarnkilens värdekärna. I sydväst finns en lövskogslund som enligt 

Skogsstyrelsen utgör en nyckelbiotop. Här finns också områden med skyddsvärda 

träd. Inom strandområdena i nordost finns betesmarker med dokumenterat höga 

naturvärden på grund av den betesgynnade floran. Vissa av markerna har hävdats 

länge och har sådana värden att de berättigar till miljöersättning. Enligt 

underlagsrapport till strategi för de gröna frågornas hantering i Österåkers 

kommun ingår stora delar av de aktuella strandområdena i ett rekreationsområde 

av klass 3. 

 

Lillsjön, Storsjön och Messormen delas med Vallentuna kommun. Sjön 

Messormen delas även med Norrtälje kommun. Aktuella strandområden finns här 

även vid sjöar som helt ligger i Vallentuna kommun; Stora Harsjön och Tärnan. 

Lill- och Storsjön och deras omgivningar har dokumenterat höga naturvärden. 

Detsamma gäller för de sydvästra delarna av Messormen. Den relativt 

näringsfattiga Lillsjön är grund och igenväxande och dess fågelliv är rikt. Storsjön 

är näringsfattig och har mycket klart vatten. Den har stort intresse som referenssjö 

för limnologiska studier. Markerna runt sjöarna domineras av barrskog med 

värdefull flora.  

 

De aktuella strandzonerna omfattas av ett område av riksintresse för friluftslivet 

enligt 3 kap. 6 § MB (Össeby-Garn – Roslagskulla). Området utgörs av ett 

vidsträckt skogsområde med många sjöar samt mindre åkrar och betesmarker. 

Tärnanområdet består främst av delvis tallbevuxna hällmarker omväxlande med 

granbestånd och lövträd i de lägre partierna. Sjöarna är näringsfattiga skogssjöar 

och de flesta av dem har ett stort limnologiskt intresse. De är opåverkade, 

näringsfattiga, jämförelsevis stora och djupa med ett klart rent vatten. Sjöarna 

används för fiske och här finns vandringsleder och strövstigar. En mängd små 

vägar genomkorsar området, vilket också gör det lämpligt för cykelfärder. De 

fasta anläggningarna för friluftslivet är få. Området lämpar sig väl för strövande, 

svamp- och bärplockning, bad, fiske och kanotpaddling samt skidåkning under 
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vintern. Både i skogs- och kulturmarkerna finns intressant växtlighet, främst 

mossor, lavar och vedsvampar. Hela skogsområdet är viktigt för skogs- och 

rovfågel. Tärnanområdets natur- och kulturkvaliteter samt närheten till Stor-

stockholm gör att det finns goda förutsättningar för ett ökat utnyttjande av 

området. Det är ovanligt med ett så stort närapå oexploaterat område med ostörda 

sjöar länet. I princip alla strandområden ligger inom Angarnkilens värdekärna. 

 

Sydöst om Storsjön och väster om Messormen finns en större lövrik barrnaturskog 

som utgör en nyckelbiotop. Enligt kommunens översiktsplan finns ett ekologiskt 

särskilt känsligt område söder om Storsjön. Det lilla aktuella strandområdet vid 

sjön Tärnan består av en myr- och skogsmosaik som utgör ett objekt med 

naturvärde enligt Skogsstyrelsen. 

 

Motiv till utvidgat strandskydd inom sjöar mellan, värdebeskrivning B (jämför de 

sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 

2, 5, 7.  

Sjöar norr, värdebeskrivning C  

 

Delområdets aktuella strandområden omfattas av ett område av riksintresse för 

friluftslivet enligt 3 kap. 6 § MB (Össeby-Garn – Roslagskulla). Området utgörs 

av ett vidsträckt skogsområde med många sjöar samt mindre åkrar och 

betesmarker. Sjöarna används för fiske och här finns vandringsleder och 

strövstigar. En mängd små vägar genomkorsar området, vilket också gör det 

lämpligt för cykelfärder. De fasta anläggningarna för friluftslivet är få. Området 

lämpar sig väl för strövande, svamp- och bärplockning, bad, fiske och kanot-

paddling samt skidåkning under vintern. Både i skogs- och kulturmarkerna finns 

intressant växtlighet, främst mossor, lavar och vedsvampar. Hela skogsområdet är 

viktigt för skogs- och rovfågel. Områdets natur- och kulturkvaliteter samt 

närheten till Storstockholm gör att det finns goda förutsättningar för ett ökat 

utnyttjande av området. Strandområdena ligger inom den i regionplanen utpekade 

Angarnkilen, och då i dess värdekärna. De gröna kilarna utgör en samman-

hängande struktur av områden med höga rekreations-, natur- och kulturmiljö-

värden. 

 

Sjön Largen delas med Norrtälje kommun. Largen är en djup och näringsfattig 

klarvattensjö som främst omges av barrskog. Enligt underlagsrapport till strategi 

för de gröna frågornas hantering i Österåkers kommun har sjön mycket högt 

naturvärde. De höga värdena beror på dess storlek, den fina vattenkvalitén och det 

rika växt- och djurlivet. Området är av stort intresse för friluftslivet. På sjöns östra 

sida, inom strandzonen, löper Lohäradsåsen, en rullstensås med högt 

geovetenskapligt värde. Längs den södra sidan av sjön finns ekologiskt särskilt 

känsliga områden enligt kommunens översiktsplan. I söder, vid Morkullboda, 

finns också ett område med höga värden enligt Jordbruksverkets ängs- och 

betesmarksinventering, liksom mindre områden med skyddsvärda träd.   
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Även sjön Viren har mycket högt naturvärde enligt underlagsrapport till strategi 

för de gröna frågornas hantering i Österåkers kommun. Sjön är limnologiskt 

intressant främst på grund av att den inte har blivit sänkt. Den ger goda 

möjligheter till bad. Det sjösystem Viren är del av utgör en central del i det 

kulturpräglade landskapet. Barrskog dominerar omgivningarna kring sjön. Inom 

strandzonen i nordväst finns en våtmark med högt värde enligt den nationella 

våtmarksinventeringen. Myrarna och gölarna är särskilt värdefulla för fågellivet. I 

söder, vid Porskärret, har Skogsstyrelsen pekat ut en barrsumpskog med natur-

värden.  

 

Den östra delen av det aktuella strandområdet berörs av ett område av riksintresse 

för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § MB (Vira bruk). Bruksmiljön hyser landets 

enda klingsmedja. Bebyggelsemönstret har en oregelbunden karaktär, vilket 

skiljer det från flertalet andra uppländska bruk. En betydande del av 

strandområdet öster om sjön består av ett stort sammanhängande åsparti; 

Lohäradsåsen. Åsen är här ett skyddsvärt geologiskt objekt enligt 

underlagsrapport till strategi för de gröna frågornas hantering i Österåkers 

kommun. Sjön och dess omgivningar har mycket högt naturvärde genom det rika 

växt- och djurlivet, betydelsen för geovetenskap och limnologi samt de kulturella 

värdena. Området är också av stort intresse för rörligt friluftsliv. Vandringsleden 

Roslagsleden passerar strandområdet norr om Viren. 

 

Losjön omfattas av ett område av riksintresse enligt 4 kap. 1-2 och 4 §§ MB med 

hänsyn till kust- och skärgårdsområdets samlade natur- och kulturvärden. 

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. Sjön har högt naturvärde enligt underlagsrapport till strategi för de 

gröna frågornas hantering i Österåkers kommun. Liksom Viren ingår Losjön i det 

sjösystem som utgör en central del i områdets kulturpräglade landskap. Aktuellt 

strandområde i nordväst berörs av ett Natura 2000-område. Här har 

Skogsstyrelsen även pekat ut en nyckelbiotop i form av betad skog, och det finns 

betes- och slåttermarker med särskilda värden som berättigar till miljöersättning. I 

nordost berörs strandområdet av en våtmark som i den nationella 

våtmarksinventeringen bedömt ha högt värde.  

 

Delar av strandzonen ligger inom samma område av riksintresse för kultur-

miljövården som Viren (Vira bruk), och på motsatt sida Losjön, i sydost, omfattas 

strandområdet av ett annat område av riksintresse för kulturmiljövården (Roslags-

Kulla). Här finns ett herrgårdslandskap med gårdsanläggningar som speglar olika 

sidor av 1700-talets herrgårdskultur, både vad gäller gårdarnas storlek och 

arkitekturutveckling samt Roslags-Kulla sockencentrum med märklig träkyrka 

från 1706. Uttryck för riksintresset är bland annat områdets alléer, gamla väg-

sträckningar och det av godsdriften präglade kulturlandskapet. Losjön och dess 

omgivningar har mycket högt naturvärde genom det rika växt- och djurlivet, 

betydelsen för geovetenskap och limnologi samt de kulturella värdena. Området 

är också av stort intresse för rörligt friluftsliv. 
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Motiv till utvidgat strandskydd inom sjöar norr, värdebeskrivning C (jämför de sju 

punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 2, 5. 

Kusten syd, värdebeskrivning D  

 

Med hänsyn till kust- och skärgårdsområdets samlade natur- och kulturvärden 

omfattas hela delområdet av ett område 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.  

 

Kustremsan i delområdets sydvästra del samt Kalvholmen ligger inom den i 

regionplanen utpekade Bogesundskilen och då inom dess värdekärna. De gröna 

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

natur- och kulturmiljövärden. Större delen av de aktuella strandområdena omfattas 

av ett område med samlade helhetsvärden enligt strategi för de gröna frågornas 

hantering i Österåkers kommun. Av denna framgår även att större delen av 

området är ett rekreationsområde av klass 2. Den västra delen av strandzonen, vid 

kommungränsen mot Täby, ligger inom ett utpekat grönt svagt samband i kilen. 

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 spridnings-

samband. I väster omfattas delar av strandområdet av delar av ett område av 

riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 § MB (Ullnasjöns De Geermoräner). 

Moränerna utgör en fullständig och mycket geovetenskapligt värdefull serie av De 

Geermoräner.  

 

Den aktuella strandzonen kring Kyrkfjärden omfattas av ett område av riksintresse 

enligt 3 kap. 6 § MB (Rydboholm). Det består av ett herrgårdslandskap med 

Rydboholms slott och Östra Ryds kyrka. Landskapet är präglat av herrgårds-

driften. Här finns vidsträckta åkrar, alléer, arrendegårdar och torp, varav flera med 

enhetlig utformning. Dessa centrala delar av aktuell strandsträcka har dokument-

erat höga naturvärden. Sydväst om Rydboholms slott finns en park med bland 

annat lindalléer och en vildvuxen ädellövskog. I parken finns en ovanlig svamp-

flora. De värdefulla trädmiljöerna utgör en nyckelbiotop, utpekad av Skogs-

styrelsen. Längre österut berörs den större udden i Kyrkfjärden av ett Natura 

2000-område. Inom de aktuella strandområdena kring Kyrkfjärden och Skogsta-

viken har flera fynd av rödlistade arter gjorts. I närheten av Hampviken finns en 

annan nyckelbiotop; en alsumpskog, och söderut, mittemot Gröndalsholm, ännu 

en; här en lövskogslund. Hela denna sydöstra del av den aktuella strandzonen 

ligger inom ett område av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § MB 

(Bogesund). Området erbjuder ett varierade landskap och utgör ett mycket viktigt 

friluftsområde. Närheten till Stockholm gör att det utnyttjas flitigt som utflykts-

mål. Området har särskilt goda förutsättningar för strövande, cykelturer och 

skidåkning, men ger även goda möjligheter till bland annat bär- och svamp-

plockning och naturstudier. Vandringsleden Blå leden passerar på sina ställen 
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genom strandområdet. Bogesundsområdet har även ett särskilt värde genom den 

rekreationsforskning som har bedrivits där. 

 

Enligt underlagsrapport till strategi för de gröna frågornas hantering i Österåkers 

kommun ligger det aktuella strandområdet väster om Rydbo inom ett 

rekreationsområde av klass 3. Den västligare delen av strandzonen ligger inom 

Bogesundskilen. Nära Rydbo berörs delar av zonen av ett mindre Natura 2000-

område. 

 

Den större delen av strandområdet på udden utanför Näs, vid Täljöviken, ingår i 

Näsuddens naturreservat. Halvön är kuperad och omväxlande, med en mängd 

olika naturtyper och småmiljöer. Naturen består av hällmarkstallskog på höjderna 

och lundartad blandlövskog med öppnare partier från tidigare åker- och slåtter-

bruk i lägre liggande partier. Stora delar av reservatet är klassat som nyckelbiotop 

av Skogsstyrelsen (lövskogslund och betad skog ute på udden). Det tätortsnära 

naturområdet är av väsentlig betydelse för allmänhetens friluftsliv i kommunen. 

Den norra delen av strandområdet betecknas som ett utredningsområde i 

Länsstyrelsens rapport om skydd av tätortsnära natur i regionen. 

 

Strandområdet vid Margretelund ingår i ett område som utpekats som regionalt 

intressant för kulturmiljövården (Margretelunds slott). Slottsmiljön är intressant 

och bevarandevärdena förstärks av den omgivande trädgården och engelska 

parken på sjösidan, med sina skyddsvärda träd. Parken har stora naturvärden och 

är av betydelse för naturvård och rörligt friluftsliv. Miljön kring slottet utgör idag 

resterna av ett större sammanhängande kulturlandskap där åker- och betesmarker 

dominerar. Fågellivet är rikt. Inom det aktuella strandområdet har Skogsstyrelsen 

pekat ut en lövskogslund/hagmarksskog med naturvärden. Enligt underlagsrapport 

till strategi för de gröna frågornas hantering i Österåkers kommun ingår området i 

ett värdekluster. Det betecknas också som ett rekreationsområde (klass 2) och har 

kommunala naturvärden (klass 3).  

 

Motiv till utvidgat strandskydd inom kusten syd, värdebeskrivning D (jämför de 

sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 

2, 3, 5, 6. 

Kusten norr, värdebeskrivning E  

 

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. Med undantag av ett mindre område vid Herrhaga och öarna i 

delområdet ligger sett alla de aktuella strandområdena inom den i regionplanen 

utpekade Angarnkilen och då inom dess värdekärna. De gröna kilarna utgör en 

sammanhängande struktur av områden med höga rekreations-, natur- och 

kulturmiljövärden. 
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Det aktuella strandområdet söder om Munktorp omfattas av ett område av 

riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § MB (Össeby-Garn – Roslagskulla). 

Området utgörs av ett vidsträckt skogsområde med många sjöar samt mindre åkrar 

och betesmarker. Sjöarna används för fiske och här finns vandringsleder och 

strövstigar. En mängd små vägar genomkorsar området, vilket också gör det 

lämpligt för cykelfärder. De fasta anläggningarna för friluftslivet är få. Området 

lämpar sig väl för strövande, svamp- och bärplockning, bad, fiske och kanot-

paddling samt skidåkning under vintern. Både i skogs- och kulturmarkerna finns 

intressant växtlighet, främst mossor, lavar och vedsvampar. Hela skogsområdet är 

viktigt för skogs- och rovfågel. Områdets natur- och kulturkvaliteter samt 

närheten till Storstockholm gör att det finns goda förutsättningar för ett ökat 

utnyttjande av området. Den norra delen av det aktuella strandområdet har 

dokumenterat höga naturvärden. Landkapet är här kuperat och mycket 

omväxlande. Den hävdgynnade flora är mycket rik. Delar av strandområdet 

omfattas av ett Natura 2000-område. Här finns också nyckelbiotoper utpekade av 

Skogsstyrelsen (hagmark/ädellövträd respektive lövskogslund). Enligt 

underlagsrapport till strategi för de gröna frågornas hantering i Österåkers 

kommun utgör området till stora delar ett rekreationsområde (klass 2-3).  

 

Inom strandområdet vid Mälbyön finns havsstrandängar, torrbackar och 

lövskogslundar. Även detta område omfattas, till övervägande del, av ovanstående 

riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § MB (Össeby-Garn – Roslagskulla).  

Delen söder om färjeläget ner mot Mälbyhalvön är det enda större strandområde 

utmed Furusundsleden som inte är exploaterat. Naturvärdena i området som 

helhet är mycket höga och det är dessutom av stor betydelse för det rörliga 

friluftslivet. Växt- och djurlivet är rikt och området har betydelse för geoveten-

skap och limnologi. Här finns strandängar och fågelrika våtmarker. Vid Mälby 

finns gott om ädellövsbackar, ofta i form av åkerholmar eller kantskog mot åker 

och äng. Lundfloran är bitvis rik, och det förekommer att ovanliga fågelarter 

häckar här. I den norra delen av den aktuella strandzonen finns en nyckelbiotop i 

form av en lövskogslund samt områden med skyddsvärda träd. Inom den södra 

delen av området, på Mälbyön, domineras skogen av olikåldrig tallskog som är 

präglad av skogsbete.  Här finns betes- och slåttermarker med särskilda värden 

som berättigar till miljöersättning. Nyckelbiotoper och objekt med naturvärden 

förekommer också. Området har samlade helhetsvärden enligt strategi för de 

gröna frågornas hantering i Österåkers kommun (Östanå och nordvästra Ljusterö) 

och det utgör ett rekreationsområde av klass 2.  

 

Björnhuvud omfattas av ett område med samlade helhetsvärden enligt strategi för 

de gröna frågornas hantering i Österåkers kommun (Östanå och nordvästra 

Ljusterö) och det utgör ett rekreationsområde av klass 3. 

 

Inom den aktuella strandzonen vid Herrhaga har Skogsstyrelsen pekat ut partier 

av sandbarrskog som utgör nyckelbiotoper och zonen berörs också av en nyckel-

biotop som består av en bergbrant/lövskogslund. Här finns även områden med 

skyddsvärda träd. Av underlagsrapport till strategi för de gröna frågornas 
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hantering i Österåkers kommun framgår att området ingår i ett skyddsvärt 

geologiskt åsparti. Det är också ett rekreationsområde av klass 2.  

 

Lervikön, utanför Lugnet samt Långholmen ingår i det område med samlade 

helhetsvärden som redovisas i strategi för de gröna frågornas hantering i 

Österåkers kommun(Östanå och nordvästra Ljusterö).  

 

Motiv till utvidgat strandskydd inom kusten norr, värdebeskrivning E (jämför de 

sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 

2, 3, 5, 7. 

Norra Ljusterö, värdebeskrivning F1  

 

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. Med undantag av Ängsholmen, i delområdets nordvästra del, och vid 

Åsättra, i delområdets sydvästra del, omfattas de aktuella strandområdena av dels 

ett område av riksintresse för friluftslivet och dels ett område av riksintresse för 

naturvården, 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. I riksintresseområdet finns flera bryggor för kollektiv båttrafik vilket 

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, ädellövslundar och äldre barrskogsbestånd. Växt- 

och djurlivet är rikt.  

 

Siarö (Ängholmen) utgör ett rekreationsområde av klass 3 enligt 

underlagsrapport till strategi för de gröna frågornas hantering i Österåkers 

kommun. Strandområdet på Skörholmen/Stora Asken/Gummersholmen berörs 

av en nyckelbiotop utpekad av Skogsstyrelsen. Det rör sig om en barrskog med 

ymnigt mosstäcke.  

 

Den norra delen av den aktuella strandzonen på nordöstra Ljusterö, vid 

Bössarviken, ligger inom ett område som har dokumenterat höga naturvärden 

främst på grund av det rika växt- och djurlivet. Här finns ett stort samman-

hängande skogsområde med varierande naturtyper. Fågelfaunan är rik. Inom 

området finns ett mindre område med skyddsvärda träd. Enligt underlagsrapport 

till strategi för de gröna frågornas hantering i Österåkers kommun ingår 

strandzonen i rekreationsområden av klasserna 2-3. En stor det av området har 

även samlade helhetsvärden (Nordöstra Ljusterö) enligt strategi för de gröna 

frågornas hantering i Österåkers kommun. Det levande jordbrukslandskapet hyser 

flera hagmarker och rikligt med ädellövskog.  
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Underlagsrapporten till strategi för de gröna frågornas hantering i Österåkers 

kommun anger vidare att strandområdet på nordöstra Ljusterö, vid Sillviken, är 

ett rekreationsområde av klass 3. Det ingår i samma område med samlade 

helhetsvärden (Nordöstra Ljusterö) som strandområdet vid Bössarviken. 

Detsamma gäller det aktuella strandområdet vid Åsättra, på nordöstra Ljusterö. 

Därutöver är det ett rekreationsområde av klass 2. Den södra delen nära Åsättra 

har dokumenterat höga naturvärden. Stora strandängar övergår i torrare 

hagmarker. Delar av betesmarkerna ingår i Jordbruksverkets ängs- och 

betesmarksinventering och de har sådana värden att det berättigar till 

miljöersättning. Insektsfaunan är påfallande rik. Strandängarna är viktiga för 

fågellivet. Här finns också ett område med skyddsvärda träd. Det öppna kultur-

landskapet mellan Gärdsvik, Mellansjö och Åsättra är även utpekat som 

rekreationsområde i planprogram för Ljusterö. Kommunen ser en stor potential att 

förstärka möjligheterna till rekreation i områdena, till exempel genom att knyta 

ihop vägar och stigar, skapa natur- och kulturstigar. 

 

På Stora Kråken finns en mindre lövskog med naturvärden, enligt 

Skogsstyrelsen. 

 

Motiv till utvidgat strandskydd inom norra Ljusterö, värdebeskrivning F1 (jämför 

de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i 

beslutstexten): 2, 3, 5, 7. 

Södra Ljusterö, värdebeskrivning F2  

 

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 östra delen av Torsholmen omfattas dels av ett område av riksintresse för 

friluftslivet och dels av ett område av riksintresse för naturvården, 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. I 

riksintresseområdet finns flera bryggor för kollektiv båttrafik vilket 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, ädellövslundar och äldre barrskogsbestånd. Växt- och 

djurlivet är rikt. Strax väster om Torsholmen ligger Björkholmen på östra 

Ljusterö. Björkholmen är i underlagsrapport till strategi för de gröna frågornas 

hantering i Österåkers kommun betecknat som ett rekreationsområde av klass 3.  

 

Det aktuella strandområdet norr om Hummelmora har huvudsakligen bedömts 

vara ett rekreationsområde av klass 2. Den östra delen av Hummelmorahalvön är 
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även utpekad som rekreationsområde i planprogram för Ljusterö. Kommunen ser 

en stor potential att förstärka möjligheterna till rekreation i områdena, till exempel 

genom att knyta ihop vägar och stigar, skapa natur- och kulturstigar. 

 

Den östra delen av Edö och hela Edö ö omfattas av samma områden av 

riksintresse för friluftslivet och naturvården som östra Torsholmen (Stockholms 

skärgård, mellersta delen). Det finns en lämplig naturhamn mellan Edö och Edö ö. 

På den norra delen av den senare är naturvärdena dokumenterat höga. Här har 

Skogsstyrelsen pekat ut två nyckelbiotoper; en betespåverkad lövskogslund samt 

en hassellund/aspskog. Även Askholmen, i delområdets sydligaste del, ingår i 

ovan nämnda riksintresseområden. 

 

Motiv till utvidgat strandskydd inom södra Ljusterö, värdebeskrivning F2 (jämför 

de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i 

beslutstexten): 2, 3.  

Östra Lagnö, värdebeskrivning 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. Delområdet omfattas även av dels ett område av riksintresse för 

friluftslivet och dels ett område av riksintresse för naturvården, 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. I 

riksintresseområdet finns flera bryggor för kollektiv båttrafik vilket 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, ädellövslundar och äldre barrskogsbestånd. Växt- och 

djurlivet är rikt. 

 

Den östra delen av Östra Lagnö har dokumenterat höga naturvärden, och då 

främst på grund av floran, djurlivet, berggrunden och områdets betydelse för 

friluftslivet. Det erbjuder flera fina badstränder och utflyktsplatser. I norr ligger 

Själbottna – Östra Lagnö naturreservat. Inom reservatet finns rester av 

mellanskärgårdens gamla odlingslandskap, strövvänliga barrskogar och många 

stigar. Stråk av urkalksten löper i berggrunden utmed hela norra stranden, vilket 

avspeglar sig i floran. Markerna är bär- och svamprika. Mot havet övergår de 

glesa hällmarkstallskogarna i kala strandhällar. Det finns möjligheter till bad, 

fiske och fågelskådning. Området är en viktig häckningslokal för många 

fågelarter. Inom de aktuella strandområdena kring den nordöstra delen av Östra 

Lagnö har flera fynd av rödlistade arter gjorts. Den östra delen av Östra Lagnö 

utgör ett rekreationsområde av klass 2 enligt underlagsrapport till strategi för de 

gröna frågornas hantering i Österåkers kommun, och den västra delen är ett 
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rekreationsområde av klass 3. Inom strandområdet finns en campingplats. Den 

östra delen och del av västra Lagnö är även utpekad som rekreationsområde i 

planprogram för Ljusterö. Kommunen ser en stor potential att förstärka möjlig-

heterna till rekreation i områdena, till exempel genom att knyta ihop vägar och 

stigar, skapa natur- och kulturstigar. 

 

På ön Truten finns en barrskog/blandsumpskog som av Skogsstyrelsen pekats ut 

som en nyckelbiotop. Aktuell strandzon på Äpplarö, i delområdet södra del, 

ligger till övervägande del inom Äpplarö naturreservat. Ändamålet med reservatet 

är att bibehålla en vacker del av mellanskärgården med dess värdefulla växt- och 

djurvärld samt att säkra ett område av väsentlig betydelse för allmänhetens 

friluftsliv.  

 

Motiv till utvidgat strandskydd inom skärgården med östra Lagnö, 

värdebeskrivning G1 (jämför de sju punkterna under rubriken ”Skälen för 

Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 1, 2, 3, 5, 7. 

Finnhamnsområdet, värdebeskrivning 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. Delområdet omfattas även av dels ett område av riksintresse för 

friluftslivet och dels ett område av riksintresse för naturvården, 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. I 

riksintresseområdet finns flera bryggor för kollektiv båttrafik vilket 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, ädellövslundar och äldre barrskogsbestånd. Växt- och 

djurlivet är rikt.  

 

Det aktuella strandområdet på Ingmarsö omfattas av ett område av riksintresse 

för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Husarö – Ingmarsö – Svartsö – 

Gällnö – Hjälmö). Denna skärgårdsmiljö visar den mångsidiga ekonomi som 

uppstått som en följd av mellanskärgårdens speciella topografiska förutsättningar, 

samt de bosättningsmönster och levnadsförhållanden detta skapat alltsedan 

medeltiden. Skärgårdsbyarna har karaktäristiska lägen vid hamnplatser. 

Odlingslandskapet är småbrutet.  I norr berörs strandzonen av en nyckelbiotop, 

utpekad av Skogsstyrelsen. Det är en lövrik barrnaturskog med rikligt med död 

ved och värdefull kryptogamflora. 

 

Stora Rävsön/Bockholmen har dokumenterat höga naturvärden. Skogsmarkerna 

domineras av hällmarkstallskog. På Stora Rävsön finns två lövskogar med natur-
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värden. En sekundär lövnaturskog med rikligt med död ved och lågor, värdefull 

kärlvästflora och stora ornitologiska värden utgör en nyckelbiotop. Bockholmen 

ligger inom naturreservatet Kålgårdsön. Skogen i reservatet är naturskogsartad 

och har höga naturvärden. Ändamålet med reservatet är att säkra ett område av 

stort värde för allmänhetens rörliga friluftsliv. Mellan öarna finns lämpliga 

naturhamnar. 

 

Idholmen/Stora Jolpan, Skarp-Idholmen samt Fjärdholmen omfattas i sin 

helhet av samma område av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § 

MB som Ingmarsö. De ligger också inom Finnhamns naturreservat. Naturen på 

öarna är typisk för mellanskärgården med hällmarker, barrskogar och lövskogar 

samt odlingsmarker. Området har stor betydelse för friluftslivet. Finnhamn är en 

välanvänd angöringsplats för båtlivet. Öarna är också välbesökta av dagsgäster 

som reser med den reguljära båttrafiken. På Idholmen/Stora Jolpan finns bland 

annat vandrarhem, uthyrningsstugor, restaurang, tältplats, handelsbod och 

badplatser. Inom naturreservatet har fynd av rödlistade arter gjorts. Även den 

västra delen av Söder-Långholm respektive de centrala delarna av Särsö 

omfattas av Finnhamns naturreservat. 

 

På Lillskär växer en lövrik barrnaturskog med naturvärden, utpekad av 

Skogsstyrelsen. Den södra delen av Storskäret ligger inom Storskärs 

naturreservat. Naturen där är typisk för mellanskärgården. Ändamålet med 

reservatet är att säkra ett för allmänhetens friluftsliv värdefullt område samt att 

bibehålla ett vackert och representativt avsnitt av skärgårdens natur. På den andra 

hälften av ön finns en lövskog med naturvärden. Norr om Storskär finns en 

lämplig naturhamn. 

 

Motiv till utvidgat strandskydd inom Finnhamnsområdet, värdebeskrivning G2 

(jämför de sju punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i 

beslutstexten): 1, 2, 3, 7. 

Källförteckning 

 

Aldrig långt till naturen – Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen. 

Rapport 2003:20 Länsstyrelsen i Stockholms län. 

 

Ljusterö planprogram. Österåkers kommun. April 2010. 

 

Naturinventering och naturvärdesbedömning vid Roslags-Kulla, Östanå och 

Östanå färjeläge, Österåkers kommun. Ekologigruppen AB. 2008. 

 

Naturkatalog för Stockholms län. Remissversion 1996-02-15. 

 

Områden av riksintresse naturvård, friluftsliv - Stockholms län. Länsstyrelsens 

rapport 2001:15. 



  14 (14) 

VÄRDEBESKRIVNINGAR      Bilaga 2 

  

 

Datum 

2014-11-18 
  

Beteckning 

511-39877-2012 
  

 

 

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010. Stockholms läns 

landstings regionplanekontor. R 2010:5. 

 

Stockholmsregionens kulturhistoriska miljöer – Landsbygdens kulturmiljöer. 

Underlag för regionplanering. Stockholms läns landsting. Regionplane- och 

trafikkontoret 1989.  

 

Strategi för de gröna frågornas hantering i Österåkers kommun. Österåkers 

kommun. 2010. 

 

Underlagsrapport till ”Strategi för de gröna frågornas hantering i Österåkers 

kommun”. Natur, kultur, rekreation och vattenmiljöer i Österåker. 

Ekologigruppen. 2010.  

 

Österåker – skärgård och stad. Översiktsplan 2006. 

 

Kartbaserat digitalt nationellt och regionalt underlag från: 

Jordbruksverket, Lantmäteriet, Länsstyrelsen i Stockholms län, Naturvårdsverket, 

Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Stockholms läns landstings Tillväxt, miljö 

och regionplanering, Sveriges lantbruksuniversitet. 
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Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats 

Länsstyrelsen Stockholm 
Box 22067 
104 22  STOCKHOLM 

Hantverkargatan 29 010-223 10 00 

Fax 

010-223 11 10  

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

 

Sändlista  

 

Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga 

Naturvårdsverket: registrator@naturvardsverket.se 

Havs- och vattenmyndigheten: havochvatten@havochvatten.se 

Skogsstyrelsen: vallentuna@skogsstyrelsen.se  

Fortifikationsverket, 631 89 Eskilstuna 

Lantmäteriet, Lantmäterigatan 2C, 801 82 Gävle  

Lantmäteriet Stockholm, Box 47700, 117 94 Stockholm 

KSL (Kommunförbundet Stockholms län), Box 38145, 100 64 Stockholm 

Stockholms läns landsting, TMR (Tillväxt, miljö och regionplanering),  

Box 22550, 104 22 Stockholm 

LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) Mälardalen, Box 23, 745 21 Enköping  

LRF Kommungrupp Österåker, Lennart Jöngren, Grindtorps Gård, 184 91 

Åkersberga 

Friluftsfrämjandet, Region Mälardalen, Box 9023, 126 09 Hägersten  

Naturskyddsföreningen Stockholms länsförbund, Norrbackagatan 80,  

113 41 Stockholm  

Skärgårdsstiftelsen: registrator@skargardsstiftelsen.se och  

kansliet@skargardsstiftelsen.se  

SIKO (Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation), Pia Södergren, Box  

146, 130 39 Sandhamn  

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  

 

mailto:registrator@naturvardsverket.se
mailto:havochvatten@havochvatten.se
mailto:vallentuna@skogsstyrelsen.se
mailto:registrator@skargardsstiftelsen.se
mailto:kansliet@skargardsstiftelsen.se
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  Enligt sändlista 

 

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats 

Länsstyrelsen Stockholm 
Box 22067 
104 22  STOCKHOLM 

Hantverkargatan 29 010-223 10 00 

Fax 

010-223 11 10  

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

 

Meddelande om beslut om utvidgat strandskydd 

 

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

utvidgat strandskydd för Österåkers kommun. Det fullständiga beslutet med 

bilagor finns tillgängligt hos Länsstyrelsen, Hantverkargatan 29, Stockholm.  

 

Beslutet med bilagor finns även på Länsstyrelsens webbplats: 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/om-lansstyrelsen/Pages/default.aspx, 

på sidan för kungörelser – beslut. 

 

I handlingarna finns information om hur man överklagar beslutet. 

 

En sammanfattning av alla yttranden och Länsstyrelsens eventuella kommentarer 

till dessa finns samlade i en särskild promemoria som hör till ärendet. 

Promemorian samt yttrandena i sin helhet finns i detta ärendes akt. 

 

 

Sändlista 

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

Boverket: registraturen@boverket.se 

Sveriges Jordägareförbund: gs@jordagarna.se och kansli@jordagarna.se 

Medborgarrättsrörelsen: bengt.holmgren@gmail.com och info@mrr.se 

Svenska Turistföreningen: Jenny.Engstrom@stfturist.se 

Stockholms Ornitologiska förening: stof@stof.nu och tomas.viktor@bredband.net  

Företagarna Skärgården, Lotta Ljungberg, Nybyggsvägen 21, 130 25 Ingmarsö  

och Britt Fogelström: britt@vahine.se  

Skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation (SIKO), Ulf Westerberg,  

Möja Ström 411, 130 43 Möja, och Britt Fogelström: britt@vahine.se 

Naturskyddsföreningen Österåker: kinna.lundin@telia.com  

  

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/om-lansstyrelsen/Pages/default.aspx
mailto:anna.wersall@chamber.se
mailto:registraturen@boverket.se
mailto:gs@jordagarna.se
mailto:kansli@jordagarna.se
mailto:bengt.holmgren@gmail.com
mailto:info@mrr.se
mailto:Jenny.Engstrom@stfturist.se
mailto:stof@stof.nu
mailto:tomas.viktor@bredband.net
mailto:britt@vahine.se
mailto:britt@vahine.se
mailto:kinna.lundin@telia.com
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Östra Lagnö byalag, c/o Arne Griphult, Ramsdalsvägen 33, 184 95 Ljusterö 

Carl Douglas: carl@wasatornet.se  

Ulla-Britt och Claes Fallenius: ulla-britta.fallenius@karbodagard.se  

Ulla Lindholm: ulla.lindholm@tele2.se  

Carl Zetterberg, Karlavägen 81, 114 59 Stockholm 

 

mailto:carl@wasatornet.se
mailto:ulla-britta.fallenius@karbodagard.se
mailto:ulla.lindholm@tele2.se

	osteraker-utvidgat-strandskydd-beslut
	osteraker-utvidgat-strandskydd-kartindelning
	osteraker-utvidgat-strandskydd-karta-1
	osteraker-utvidgat-strandskydd-karta-2
	osteraker-utvidgat-strandskydd-karta-3
	osteraker-utvidgat-strandskydd-karta-4
	osteraker-utvidgat-strandskydd-karta-5
	osteraker-utvidgat-strandskydd-karta-6
	osteraker-utvidgat-strandskydd-karta-7
	osteraker-utvidgat-strandskydd-karta-8
	osteraker-utvidgat-strandskydd-karta-9
	osteraker-utvidgat-strandskydd-karta-10
	osteraker-utvidgat-strandskydd-karta-11
	osteraker_vardesbeskrivningar_o_kallor_samlade
	Besvärshänvisning_Bilaga 3
	sandlista-beslut-osteraker
	meddelande-om-beslut-osteraker

