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Datum 

2014-09-16 
  

Beteckning 

511-39828-2012 
  

  

  

 

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats 

Länsstyrelsen Stockholm 
Box 22067 
104 22  STOCKHOLM 

Hantverkargatan 29 010-223 10 00 

Fax 

010-223 11 10  

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

 

Ekerö kommun, värdebeskrivningar samt källförteckning 

Adelsö-området, värdebeskrivning A 

 

Med hänsyn till de samlade natur- och kulturvärdena omfattas hela Mälarens öar 

och strandområden av riksintresse enligt 4 kap. 1-2 §§ miljöbalken (MB). Ekerö 

kommun omfattas i sin helhet av riksintresseområdet. Bestämmelserna syftar till 

att värna det värdefulla Mälarlandskapet med sina unika natur- och kulturvärden. 

Det har särskilt stora värden för friluftsliv och turism. Delområdets aktuella 

strandområden ligger inom ett område av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 

§ MB (Björkfjärden – Prästfjärdens övärld). Öarna utgör ett omväxlande natur- 

och kulturlandskap med goda möjligheter till bland annat fiske, båtliv, bad och 

skridskoåkning. Med undantag av Kurön ligger områdets stränder inom den i 

regionplanen utpekade regionala grönstrukturen och då inom ett område med stora 

samlade rekreations-, natur- och kulturvärden.  

 

De centrala och sydöstra delarna av Adelsö, Björkö samt Hovgårdsholme öster 

om Adelsö omfattas av ett område av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 

kap 6 § MB (Adelsö – Björkö – Birka). Området är framför allt en viktig 

fornlämningsmiljö som bland annat visar platsen för Sveriges första stadsbildning. 

Jordbruksbygden är öppen och vägnätet har gamla anor. Samma område är också 

utsett som världsarv (Birka och Hovgården). 

 

Fagerön i områdets norra del har högt naturvärde enligt kommunens 

naturinventering. Ön är obebyggd och i huvudsak bevuxen med lövskog med lind. 

De höga naturvärdena kommer sig främst av lundfloran och fågellivet. Fagerön är 

också av geovetenskapligt intresse.  

 

Strandområdena längs Adelsös nordliga delar ingår i ett friluftsområde, enligt 

kommunens översiktsplan, och de är delvis även del av ett stort opåverkat område.  

 

Strax söder om Sättra ligger Adelsö-Sättra naturreservat inom aktuell strandzon. 

Det är också ett Natura 2000-område. Området domineras av gammal olikåldrig 

barrskog med lågor av gran och tall. Granskogen har lång kontinuitet och växer på 

naturligt näringsrika sandjordar. Denna skogstyp är hotad och den hyser här bland 

annat ovanliga svamparter. Inom reservatet finns en badplats,  

 

Inom strandområdet vid Brygghusviken finns Tofta skogshage som är en lövskog 

som utpekats som nyckelbiotop. Den hyser skyddsvärda träd.  

  

Längre söderut, i närheten av Hanmora, finns ett par objekt med naturvärden. 

 



  2 (11) 

VÄRDEBESKRIVNINGAR      Bilaga 2 

  

 

Datum 

2014-09-16 
  

Beteckning 

511-39828-2012 
  

 

Inom det aktuella strandområdet vid Prästgården ligger ett Natura 2000-område. 

Det utgörs av en ädellövskog med rikligt med grova träd. 

 

Söder om Hallsta har Skogsstyrelsen pekat ut en nyckelbiotop (lövsumpskog) och 

två objekt med naturvärden (lövsumpskog samt barrblandskog). Strandområdet 

ingår till stor del även i ett område som bedömts ha högt naturvärde enligt 

naturinventeringen. Barr- och blandskogen är varierande och bitvis gammal, och 

området är mycket rikt på vilt, bär och svamp. 

 

På Adelsös östra sida ligger Stenstorp. Öster om Stenstorp finns inom det aktuella 

strandområdet en del av ett område med skyddsvärda träd, Stenby ädellövskog, 

Skogen har höga värden och utgör även en nyckelbiotop. Ett naturvårdsavtal för 

dess skötsel har upprättats mellan markägare och Skogsstyrelsen. Där finns också 

en betesmark med särskilda värden som berättigar till miljöersättning. 

 

En stor del av de aktuella strandområdena mellan Sandudden och Sättra ingår i ett 

område som enligt kommunens naturinventering har högt naturvärde. Här finns 

bland annat stora sammanhängande barrskogsområden med stor förekomst av 

gammelskog. Områdets största värde ligger dock i dess variationsrikedom som 

ger en hög mångfald av arter, och innebär att det är attraktivt som strövområde. 

Adelsöleden, en vandringsled på norra Adelsö, passerar genom strandområdet. 

Skogsstyrelsen har pekat ut tre nyckelbiotoper och lika många objekt med 

naturvärden inom de aktuella strandområdena.  

 

Den större delen av Kurö utpekas i kommunens översiktsplan som ett stort 

opåverkat område. Flera fynd av rödlistade arter har gjorts på öns nordvästra del. 

 

Förutom de mycket höga kulturmiljövärdena har hela Björkö dokumenterat höga 

naturvärden. Värdena är främst botaniska och geologiska. Den återskapade 

kulturpräglade landskapsbilden karakteriseras av bland annat torrbackar och 

omfattande örtrika gräsmarker. På öns nordvästra delar ligger ett större område 

med betesmarker som har särskilda värden som berättigar till miljöersättning. 

Inom de aktuella strandområdena finns även delvis ett område med skyddsvärda 

träd. Det är på öns nordvästra delar som fynd av rödlistade arter har gjorts, och det 

är där de geologiska intressena är koncentrerade. Inom strandområdet på öns 

västra sida finns ett naturminne. Öns södra del är huvudsakligen 

barrskogsbevuxen, och skogen är gammal. Många sällsynta fågelarter häckar här. 

Björkö är ett mycket populärt utflyktsmål, och här finns en gästhamn.  

 

Motiv till utvidgat strandskydd inom Adelsö-området, värdebeskrivning A 

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

beslutstexten): 2, 5, 7. 
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Munsö-området, värdebeskrivning B 

 

Med hänsyn till de samlade natur- och kulturvärdena omfattas hela Mälarens öar 

och strandområden av riksintresse enligt 4 kap. 1-2 §§ MB. Ekerö kommun 

omfattas i sin helhet av riksintresseområdet. Bestämmelserna syftar till att värna 

det värdefulla Mälarlandskapet med sina unika natur- och kulturvärden. Det har 

särskilt stora värden för friluftsliv och turism. Vandringsleden Munsöleden 

passerar genom flera av de aktuella strandsträckorna. 

 

Lagnö, i områdets norra del, omfattas av ett område av riksintresse för friluftslivet 

enligt 3 kap. 6 § MB (Björkfjärden – Prästfjärdens övärld). Öarna utgör ett 

omväxlande natur- och kulturlandskap med goda möjligheter till bland annat 

fiske, båtliv, bad och skridskoåkning.  

 

Även Malmhuvud omfattas av samma riksintresseområde. Malmhuvud har 

dokumenterat höga naturvärden och många fynd av rödlistade arter har gjorts på 

halvön. Skogsstyrelsen har pekat ut en nyckelbiotop som består dels av en 

åsgranskog, dels av en barrnaturskog. Skogarna har ett stort inslag av senvuxna 

träd och hyser rikligt med död ved. 

 

Enligt kommunens naturinventering har i stort sett hela det långa aktuella 

strandområdet längs Munsös nordöstra sida högt – mycket högt naturvärde. Vid 

exempelvis Lindevik på norra Munsö finns en vacker, säreget terrasserad och 

mycket gammal granskog. Strandområdet strax söder om platsen Slut vid 

Sandviken ingår i ett område med höga naturvärden. Värdena ligger främst i 

strandängarnas betespräglade växtlighet och det rika fågellivet. Hela den östra 

delen av Munsö ligger på Uppsalaåsen som är en av landets mäktigaste 

rullstensåsar. Området har mycket högt geologiskt och biologiskt värde, och det 

har även värden för rekreation och landskapsbild. Vegetationen på åsen är präglad 

av den torra miljön. Det dominerande trädslaget är tall. Örtfloran är sparsam, 

medan svampfloran ibland är rik. Täktverksamhet har pågått längs åsen. Några av 

de nedlagda täkterna är idag vattenfyllda och fungerar som badsjöar. De nedlagda 

täkterna är zoologiskt intressanta genom förekomst av sällsynta insekter eller 

fåglar. Kring Löten, i nordöst, har flertalet fynd av rödlistade arter gjorts. En 

större del av strandområdet omfattas av Östra Mälarens vattenskyddsområde.  

 

Den södra delen av strandområdet längs östra Munsö omfattas av ett område av 

riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Ekerö). Motiveringen är 

att det är ett herrgårdslandskap med förhistorisk bruknings- och 

bosättningskontinuitet som präglas av 1600-talets säteribildningar och med 

förankring i medeltidens system av kungsgårdar. På åsryggen finns en landsväg 

som har en äldre vägsträckning. I stort sett samma strandområde ingår i den i 

regionplanen utpekade Ekerökilen. De gröna kilarna utgör en sammanhängande 

struktur av områden med höga rekreations-, natur- och kulturmiljövärden. 
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Inom det aktuella strandområdet vid Bonavik ligger Bonaviks naturreservat. Här 

har åsen en osymmetrisk tvärprofil med en brantare sluttning åt öster. På östra 

sidan förekommer strandterrasser och strandvallar som har bildats under 

landhöjningen. Området består i huvudsak av åstallskog, med inslag av 

åsgranskog och barrblandskog.  

Vid Asplund, söder om Bonavik, finns ett friluftsområde och en badplats enligt 

kommunens översiktsplan. Av naturinventeringen framgår att det här finns en 

gammal barrskog samt rik och sällsynt svampflora och insektsfauna, och att 

området har högt naturvärde. Lite längre söderut har Skogsstyrelsen pekat ut en 

lövskogslund/hagmarksskog med naturvärde.   

 

Vid Husby finns en allé med skyddsvärda träd. Det aktuella strandområdet från 

Husby till Österås omfattas av ett område av riksintresse för naturvården enligt 3 

kap. 6 § MB (Husby – Menhammar – Annedal). Området representerar värdefulla 

oexploaterade delar av Uppsalaåsen. Kännetecknande är de mycket tydliga 

strandvallarna och strandterrasserna. Åspartiet har stor betydelse för 

landskapsbilden. Riksintresseområdet utgör en värdekärna i den regionala 

grönkilen. Inom detta ligger även Husby naturreservat. Inom reservatet har flera 

fynd av rödlistade arter gjorts. Här finns en del barrskog med botaniskt värde som 

naturskog. Den nordvästra delen av reservatet ingår i ett större område med 

fornlämningar från yngre järnåldern. Strax norr om reservatet ligger storhögen 

Björn Järnsidas hög. Terrängen är mestadels lättframkomlig och utsikten över 

vattnet till Svartsjölandet är storslagen. Ändamålet med reservatet är främst att 

bevara ett geologiskt skyddsvärt och kulturhistoriskt intressant åsavsnitt av 

Uppsalaåsen samt att bevara ett värdefullt strövområde för friluftslivet. Enligt 

kommunens naturinventering har även området söder om reservatet fram till 

Österås höga värden, av motsvarande skäl som reservatet.  

 

Den södra delen av det aktuella strandområdet söder om Ekeby utgör en 

värdekärna i Ekerökilen. Denna del omfattas också av ett område av riksintresse 

för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Ekerö). Enligt naturinventeringen har 

den sydligaste delen av strandområdet högt naturvärde. Det rör sig om ett större 

sammanhängande skogsområde med bland annat ädellövskog. Det är främst 

viktigt för fågellivet och viltet. I närheten av Berlin finns en nyckelbiotop utpekad 

av Skogsstyrelsen. 

 

Länsstyrelsen har uppmärksammat ett större strandnära sammanhängande 

grundområde i Kärsödragsviken då det har höga naturvärden. Viken har grunda 

mjukbottnar som utgör mycket viktiga reproduktionsområden för många fiskarter. 

Viken har höga värden för fågellivet.  

 

Vid Holmen, inom strandområdet mellan Ekeby och Sjöängen, finns ett område 

med naturvärde, enligt kommunens naturinventering. Det är en strandnära 

barrnaturskog med lång kontinuitet som hyser en värdefull kryptogamflora, boträd 

för fåglar, och mycket död ved för insekter. Skogen utgör även en nyckelbiotop. 
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Åt norr, vid Sandhammar, finns ett annat objekt med naturvärden enligt 

kommunens naturinventering. Det är en flerskiktad strandalskog med inslag av 

ask. Särskilt vissa av träden är skyddsvärda.  

 

Den aktuella strandzonen på nordvästra Munsö ingår i tidigare nämnt område av 

riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § MB (Björkfjärden – Prästfjärdens 

övärld). Området är ett attraktivt strövområde. Den del av strandområdet som 

ingår i naturreservatet Väsby hage, omfattas också av ett område av riksintresse 

för såväl naturvård (Väsby hage) som kulturmiljövård (Munsö) enligt 3 kap. 6 § 

MB. Området uppvisar ett gammalt kulturlandskap som är representativt för 

Mälaröarna. Naturen är varierande med omväxlande ädellövskog, hassellundar, 

alkärr och öppna gräsmarker. Här har flera fynd av rödlistade arter gjorts. Väsby 

hage naturreservat är även ett Natura 2000-område. 

 

Enligt kommunens naturinventering har Landholmen mycket högt naturvärde. 

Halvön består till övervägande del av blockrik barrskog med inslag av lövpartier 

och torrbackar. Delar av området är kalkrikt och det finns en synnerligen rik 

svampflora. På halvön finns en utsiktsplats. 

 

Motiv till utvidgat strandskydd inom Munsö-området, värdebeskrivning B (jämför 

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

beslutstexten): 1, 2, 4, 5, 7. 

Ekerö-området, värdebeskrivning C 

 

Med hänsyn till de samlade natur- och kulturvärdena omfattas hela Mälarens öar 

och strandområden av riksintresse enligt 4 kap. 1-2 §§ MB. Ekerö kommun 

omfattas i sin helhet av riksintresseområdet. Bestämmelserna syftar till att värna 

det värdefulla Mälarlandskapet med sina unika natur- och kulturvärden. Det har 

särskilt stora värden för friluftsliv och turism. I princip alla de aktuella 

strandområdena ingår i den i regionplanen utpekade Ekerökilen. De gröna kilarna 

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

kulturmiljövärden. Ekerös nordvästliga delar ingår i kilens värdekärna. 

 

Med undantag från strandområdet i områdets nordvästra del omfattas alla de 

aktuella strandzonerna av Östra Mälarens vattenskyddsområde. 

 

Enligt kommunens översiktsplan är strandområdet norr om Rasta ett 

friluftsområde. Vid Kärsödragsviken växer en olikåldrig och flerskiktad 

strandalskog med askinslag som har naturvärden, enligt kommunens 

naturinventering. Denna del ingår i ett område av riksintresse för 

kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Ekerö). Den södra delen av 

strandområdet ingår i ett större område (Rastaborg – Rasta – Lönnviken – 

Mariaudd) som i naturinventeringen bedöms ha mycket höga naturvärden. 

Området karaktäriseras av en öppen, vacker och strövvänlig skog på sluttningen 

mot Södra Björkfjärden. Betydande delar består av artrika äldre skogsområden 
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med inslag av kalkberggrund. Vandringsleden Ekeröleden passerar igenom 

området. 

 

Länsstyrelsen har uppmärksammat två större strandnära sammanhängande 

grundområden i Kärsödragsviken samt I Menhammarsviken då de har höga 

naturvärden. Kärsödragsviken har grunda mjukbottnar som utgör mycket viktiga 

reproduktionsområden för många fiskarter. Viken har höga värden för fågellivet. 

 

Menhammarsviken omfattas delvis av Kärsö Natura 2000 område och 

Huvududdens naturreservat. Menhammarsviken omfattas helt av riksintresse för 

naturvården (Husby- Menhammar- Annedal) enligt 3 kap. 6 § MB. 

Menhammarsviken är ett av Mälaröarnas förnämsta fågelområden och har en 

karaktär av slättsjö med angränsande strandängar och stora vassområden.  

 

Det aktuella strandområdet mellan Lönnviken och Marielund har till stora delar 

höga naturvärden enligt naturinventeringen. I väster omfattas det av samma 

naturområde som området norr om Rasta. Här finns en del av en barrblandskog 

som Skogsstyrelsen bedömt har naturvärden. I området mellan Lönnviken och 

Mariaudd växer en mer ädellövsartad vegetation. Mer centralt inom strandområdet 

finns ett småbrutet landskap med bland annat stora betesmarkområden och 

barrskog. Det har bedömts ha högt till mycket högt naturvärde, enligt kommunens 

naturinventering. Fynd av rödlistade arter har gjorts inom området. Den centrala 

delen ingår i tidigare nämnt område av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 

kap. 6 § MB (Ekerö). Vid Sjöängen finns en småbåtshamn och gästhamn. 

 

Väster om Marietorp finns betesmarker med särskilda värden som berättigar till 

miljöersättning. Den varierande hagen inrymmer både strandbete, träd- och 

buskmark och mer skogsliknande delar.  

 

Runt Stavsund finns flera områden med skyddsvärda träd. Öster om Stavsund har 

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

betesmarker med särskilda värden som berättigar till miljöersättning. Den aktuella 

nordsluttningen har ett varierat och bitvis tätt trädskikt. Hagmarksfloran i öster 

och i de lägre norra delarna är fin.  

 

I stort sett hela det aktuella strandområdet mellan Älvnäs och Annedal ligger 

inom ett friluftsområde, enligt kommunens översiktsplan. Vandringsleden 

Ekeröleden går igenom området.  

 

Av översiktsplanen framgår också att den östligaste delen av strandområdet 

bedöms vara en naturtyp med allmänt värde. Det är ett stort sammanhängande 

skogsområde bevuxet med till övervägande del tall. Denna östliga strandsträcka 

berörs av ett utpekat grönt svagt samband i Ekerökilen. De gröna svaga 

sambanden är smala partier som är avgörande för att binda samman de gröna 

kilarna och värdekärnorna i syfte att säkra rekreationsstråk, skapa tillgång till 

större strövområden och upprätthålla ekologiska spridningssamband.  



  7 (11) 

VÄRDEBESKRIVNINGAR      Bilaga 2 

  

 

Datum 

2014-09-16 
  

Beteckning 

511-39828-2012 
  

 

Strandområdet väster om Liljedal och till Kärsgatan ingår i kommunens 

naturinventering. Naturvärdena i området är främst av geologiskt intresse. 

Uppsalaåsen är här relativt intakt och det finns strandterrasser, flyttblock och en 

av Stockholmstraktens största åsgropar. Vid Kärsgatan finns en sandbarrskog och 

en åsgranskog/barrnaturskog vilka är utpekade som nyckelbiotoper. Längre 

västerut, vid Annedal, omfattas strandzonen av ett område av riksintresse för 

naturvården enligt 3 kap. 6 § MB (Husby- Menhammar- Annedal). Även här beror 

de höga naturvärdena främst på de geologiska formationerna.  

 

En stor del av det aktuella strandområdet på västra Helgö består av en blockrik 

barrskog som i kommunens naturinventering bedöms ha högt naturvärde. Blocken 

gör att området är värdefullt för småvilt. Området används för rekreation, och runt 

udden går en välanvänd stig. En del av strandområdet på sydöstra Helgö ingår 

också i naturinventeringen. Öster om Nytorp växer en betad barrblandskog som är 

en nyckelbiotop. Skogen hyser en värdefull kryptogamflora. 

 

Motiv till utvidgat strandskydd inom Ekerö-området, värdebeskrivning C (jämför 

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

beslutstexten): 2, 4, 5, 6, 7. 

Färingsö-området, värdebeskrivning D 

 

Med hänsyn till de samlade natur- och kulturvärdena omfattas hela Mälarens öar 

och strandområden av riksintresse enligt 4 kap. 1-2 §§ MB. Ekerö kommun 

omfattas i sin helhet av riksintresseområdet. Bestämmelserna syftar till att värna 

det värdefulla Mälarlandskapet med sina unika natur- och kulturvärden. Det har 

särskilt stora värden för friluftsliv och turism. Samtliga de aktuella 

strandområdena ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde. 

 

Nära Grankulla, inom strandsträckan mellan Vendeludd och Stjärtnäs, har flera 

fynd av rödlistade arter gjorts. Där har Skogsstyrelsen också pekat ut en 

barrblandskog med naturvärde. Strandområdet vid Stjärtnäs omfattas av en del av 

ett område som enligt kommunens naturinventering bedömts ha naturvärden. De 

berörda delarna består mestadels av alsumpskog och fd betade fuktängar. 

 

Räfsholmen ligger inom ett område av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § 

MB (Björkfjärden – Prästfjärdens övärld). Öarna utgör ett omväxlande natur- och 

kulturlandskap med goda möjligheter till bland annat fiske, båtliv, bad och 

skridskoåkning. 

 

På Färingsös nordöstra del, öster om Norrskog, berörs en del av strandområdet 

av en ädellövslund/barrblandskog som enligt kommunens naturinventering har 

högt naturvärde. 

 

Skånäset, mellan Ricksättra och Fiskarudden, har dokumenterat höga 

naturvärden. Landskapsbilden präglas av åkerholmar med ädellövträd och 
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ekbevuxna bryn. Området har högt naturvärde genom den rika lundfloran. Den 

södra delen av det aktuella strandområdet ingår i ett område av riksintresse för 

kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Sånga – Svartsjö). Här finns även flera 

områden med skyddsvärda träd 

 

Inom strandområdet väster om Lybäck har Skogsstyrelsen pekat ut en 

nyckelbiotop i form av en barrskog med rikligt med lågor och värdefull 

kryptogamflora. Enligt kommunens naturinventering finns gammal högstammig 

granskog med mäktiga flyttblock och en artrik svampflora öster om Lybäck. Den 

har högt naturvärde och innehåller flera betydelsefulla arter. Området har stor 

betydelse som strövområde och är i översiktsplanen betecknat som tätortsnära 

natur.  

 

Längs stränderna på sträckan Kungsbryggan till Skå-Edeby har några fynd av 

rödlistade arter gjorts. Strandsträckans södra del ingår i ett område som har högt 

naturvärde, enligt naturinventeringen. Området kring Kumla by utgörs av ett 

småbrutet kulturlandskap med flera olikstora skogsområden, kultur-, natur- och 

skogsbetesmarker. Landskapet är tilltalande och delar av området är mycket 

botaniskt intressanta. 

 

Det aktuella strandområdet söder om Stenhamra, vid Törnbyviken, består av 

tätortsnära natur och är en naturtyp med allmänt värde, enligt översiktsplanen. 

Även strandzonen närmast norr om Stenhamra utgör tätortsnära natur. Av 

kommunens naturinventering framgår att i stort sett hela den aktuella strandzonen 

norr om Stenhamra är ett varierat och artrikt område som inrymmer ett 

friluftsområde med badplats. Det har ett högt rekreationsvärde. Där finns bland 

annat flera områden med skyddsvärda träd, och Skogsstyrelsen har pekat ut objekt 

med naturvärden. En betydande del av området utgör även ett Natura 2000-

område uppdelat i tre delar.  

 

Inom den norra delen av strandområdet vid Långskär har Skogsstyrelsen pekat ut 

en barrskog som nyckelbiotop.  

 

Motiv till utvidgat strandskydd inom Färingsö-området, värdebeskrivning D 

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

beslutstexten): 2, 6. 

Lovö-området, värdebeskrivning E 

 

Med hänsyn till de samlade natur- och kulturvärdena omfattas hela Mälarens öar 

och strandområden av riksintresse enligt 4 kap. 1-2 §§ MB. Ekerö kommun 

omfattas i sin helhet av riksintresseområdet. Bestämmelserna syftar till att värna 

det värdefulla Mälarlandskapet med sina unika natur- och kulturvärden. Det har 

särskilt stora värden för friluftsliv och turism. Samtliga de aktuella 

strandområdena ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde. 
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De aktuella strandområdena på Lovön ingår, sedan Länsstyrelsen den 17 mars 

2014 tog beslut i frågan, i Lovö naturreservat som även omfattar bland annat de 

aktuella strandområdena på öarna Kärsön, Skräddarholmen, Krankholmen, 

Björnholmen och Fågelön.  

 

I princip hela Lovön ligger inom den i regionplanen utpekade Ekerökilen. De 

gröna kilarna utgör en sammanhängande struktur av områden med höga 

rekreations-, natur- och kulturmiljövärden. En stor del av den norra delen av ön 

och hela den södra delen ligger inom grönkilens värdekärna. Enligt kommunens 

översiktsplan ligger strandområdena i nordväst inom ett friluftsområde och stort 

opåverkat område. Norrby skog, som ligger i den västra delen av strandområdet 

mellan Strömdal och Eriksdal, har speciellt anpassats till det rörliga friluftslivet 

och har högt naturvärde, enligt kommunens naturinventering. Skogens variation 

och storlek gör den rik på bland annat vilt, svamp och bär. Den har även 

biologiska värden. Området är ett välbesökt rekreations- och friluftsområde och 

ett flertal vandringsleder och ridstigar löper genom det. 

 

En stor del av strandområdena på södra Lovön, mellan Strömdal och 

Drottningholm, ligger inom ett område som omfattas av riksintresse för 

kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Lovö – Lindö). Detta bland annat pga  

odlingslandskapet som har en förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet. 

Det finns mycket fornlämningar i området, och en kulturstig passerar genom 

strandområdena. Söder om Lunda finns en utsiktsplats. Strandzonen väster om 

väg 261 ingår till stor del i ett område som enligt kommunens naturinventering 

har högt naturvärde. Det är småbrutet och karaktäriseras av varierande naturtyper 

som är viktiga för landskapsbilden och friluftslivet. Strax öster om väg 261 finns 

ett Natura 2000-område, och en större del av det aktuella strandområdet ingår i 

naturinventeringen. Här finns talrika branta bergknallar dominerade av barrskog, 

men även partier med ädellövskog. Området är välbesökt. Söder om 

Drottningholm går en geologistig genom strandzonen. 

 

Lindö, söder om Lovön, omfattas till stor del av Ekerökilen, och öns östra del 

utgör en värdekärna i kilen. Lindö 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 

spridningssamband. Mycket av strandzonen på Lindö ligger inom områden som 

har sådana naturvärden att de finns med i kommunens naturinventering. I nordväst 

finns ett ås- och sandfältsparti med lättgångna strövmarker samt en större 

geologiskt mycket intressant åskulle med ett klapperstensfält på toppen. Området 

är välbesökt. Öster om Malmvik växer en barrskog med lång kontinuitet, stor 

andel gamla träd och mycket död ved. Även detta område är geologiskt intressant 

och det har högt/mycket högt naturvärde. Vid Lindö, på öns östra sida, finns 

värdefulla ädellövdungar, hagmarker och strandängar. Det varierande och artrika 

området är viktigt ur landskapsbildssynpunkt. Skogsstyrelsen har pekat ut flera 

nyckelbiotoper och objekt med naturvärden inom Lindös aktuella strandområden. 
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Här finns också ett område med sådana naturvärden att ett naturvårdsavtal för 

skötseln upprättats mellan markägare och Skogsstyrelsen. Därutöver finns flera 

områden med skyddsvärda träd. Strandområdena på Lindös norra del betecknas 

som tätortsnära natur i översiktsplanen. 

 

De aktuella strandområdena på Kärsön ligger inom Ekerökilens värdekärna. 

I stort sett hela ön utpekas i översiktsplanen som ett stort opåverkat område och 

tätortsnära natur. Det ingår i samma område av riksintresse för kulturmiljövården 

enligt 3 kap. 6 § MB som Lovö – Lindö. Enligt kommunens naturinventering är 

området ett lättillgängligt och välbesökt friluftsområde dominerat av barrskog, 

med inslag av ädellövslundar och gamla jätteekar. På ön finns flera anordningar 

för friluftslivet, som exempelvis parkering, en badplats, kanotuthyrning, 

motionsspår och stigar, och området är välbesökt av skolklasser Kärsön har också 

delvis höga naturvärden. Inom det aktuella strandområdet på västra Kärsön finns 

ett Natura 2000-område uppdelat i två delar samt skyddsvärda träd. 

Skogsstyrelsen har pekat ut nyckelbiotoper och objekt med naturvärden inom 

strandområdet.  

 

Arkipelagen just söder om Kärsön, bestående av öarna Skräddarholmen, 

Krankholmen, Björnholmen och Fågelön, ligger enligt översiktsplanen inom ett 

stort opåverkat område. Öarna är huvudsakligen skogsklädda med omväxlande 

blandskogar, hällmarker och ett stort inslag av ädellövträd. På de mindre öarna har 

delar av skogen naturskogskaraktär medan andra delar präglas av ljus och luckig 

lövskog som ger intryck av parklandskap. Närheten till storstaden gör öarna till 

populära besöksmål som erbjuder möjlighet till bad, båtliv, fiske och vandring. 

 

Enligt naturinventeringen har ön Kungshatt högt naturvärde med stor variation av 

olika biotoper på en relativt begränsad yta. Kungshatt är en urbergsö med en 

omväxlande och starkt bruten topografi. I söder finns en utsiktsplats. Ön är viltrik 

och dess flora och fauna är mycket intressant. Inom de aktuella strandområdena 

finns flera nyckelbiotoper, objekt med naturvärden samt områden med 

skyddsvärda träd. Kungshatt ingår i ett område som utpekats som regionalt 

intressant för kulturmiljövården. Ön har haft ett strategiskt läge vid farleden mot 

Stockholm, med den höga södra branten som en viktig bevakningsplats och 

utsiktspunkt. Kungshatt är ett omtyckt utflyktsmål. 

 

Motiv till utvidgat strandskydd inom Lovö-området, värdebeskrivning E (jämför 

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

beslutstexten): 2, 5, 6, 7. 
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Sjöfartsverket, 601 78 Norrköping  

Fortifikationsverket, 631 89 Eskilstuna 

Lantmäteriet, Lantmäterigatan 2C, 801 82 Gävle  

Lantmäteriet Stockholm, Box 47700, 117 94 Stockholm  

Länsstyrelsen i Uppsala län, 751 86 Uppsala  

Länsstyrelsen i Södermanlands län, 611 86 Nyköping  

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 Ekerö, Lars Andersson, Husby Gård 10, 17891 Munsö 

Friluftsfrämjandet, Region Mälardalen, Box 9023, 126 09 Hägersten  

Naturskyddsföreningen Stockholms länsförbund, Norrbackagatan 80,  

113 41 Stockholm  

Stockholms läns Hembygdsförbund, Box 6219, 102 34 Stockholm 

Saltsjön - Mälarens båtförbund, Hammarby allé 91, 120 63 Stockholm  

Sportfiskarna, Region Stockholm, Svartviksslingan 28, 167 39 Bromma  

mailto:registrator@naturvardsverket.se
mailto:havochvatten@havochvatten.se
mailto:vallentuna@skogsstyrelsen.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 16 september 2014 fattat beslut om 

utvidgat strandskydd för Ekerö kommun. Det fullständiga beslutet med bilagor 

finns tillgängligt hos Länsstyrelsen, Hantverkargatan 29, Stockholm.  

 

Beslutet med bilagor finns även på Länsstyrelsens webbplats: 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/, sök på kungörelser – beslut. 

 

I handlingarna finns information om hur man överklagar beslutet. 

 

En sammanfattning av alla yttranden och Länsstyrelsens eventuella kommentarer 

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

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

 

 

Sändlista 

Boverket: registraturen@boverket.se 

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

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

Svenska Turistföreningen: Jenny.Engstrom@stfturist.se 

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

Mälarens fiskareförbund: mats.eriksson@u.lrf.se  

Östra Svealands fiskevattenägareförbund: momentum@swipnet.se  

Adelsö Hembygdslag: larsskedinger@gmail.com 

Miljöpariet de gröna på Mälaröarna: krister.skanberg@gmail.com 

Prästlönetillgångar i Stockholms stift: karin.lindforss@svenskakyrkan.se 

Lars Andersson, Husby Gård 10, 17891 Munsö 

Yvonne Berggren, Västertorp 3, 17997 Färentuna 

Siegfried de Joussineau: siegfried.joussineau@telia.com  

Jessica Hackzell och Hans Axelstén, Tureholmsvägen 157, Skogsro, 17975 Skå 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/
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:mats.eriksson@u.lrf.se
mailto:momentum@swipnet.se
mailto:larsskedinger@gmail.com
mailto:krister.skanberg@gmail.com
mailto:karin.lindforss@svenskakyrkan.se
mailto:siegfried.joussineau@telia.com
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Datum 

2014-09-16 
  

Beteckning 

511-39828-2012 
  

 

Margareta Wallenius-Kleberg genom Maria Holmgren: 

maria.holmgren@lrfkonsult.se 

Elisabet och Kjell Wretler: kjell.wretler@telia.com 

Lena Öquist Hackzell, Artillerigatan 86, 11530 Stockholm 

Helena Tallius Myhrman och Magnus Myhrman: helena@talliusmyhrman.se 

 

mailto:maria.holmgren@lrfkonsult.se
mailto:kjell.wretler@telia.com
mailto:helena@talliusmyhrman.se
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