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  Läsanvisning:
  I avsnittet Mark och vatten beskrivs vilka mark- och 
  vattenområden i Värmdö som är skyddade. Värmdös unika 
  miljöer beskrivs och förslag på nya skyddsområden ges.

MARK OCH VATTEN I VÄRMDÖ
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Muddring tillåts inte inom områden av riksin- �
tresse för yrkesfisket.

Kompletterande rekommendationer ges kopplade 
till respektive riksintresse.

Utgångspunkter
Skärgårdslandskapets värden och biologiska mång-
fald har sin grund i skärgårdsbefolkningens nyttjan-
de av mark och vatten. Intäkter från friluftsliv och 
upplevelsenäring behövs för fortsatt naturvård och 
hävd av kulturmarker. Samspelet mellan människa 
och natur är viktigt. Utgångs  punkten bör vara att 
bruka utan att förbruka naturens resurser.

Hela Värmdö skärgård är av riksintresse för fri-
luftsliv och naturvård och ska i första hand beva-
ras och utvecklas i linje med dessa intressen. Det 
innebär inte restriktioner mot utveckling av befint-
liga bebyggelsemiljöer, det lokala näringslivet eller 
anläggningar som behövs för för svaret. Men värdet 
av att bevara utpekade områden får inte påtagligt 
skadas genom till exempel ytterligare fritidshus 
inom kust- och skärgårdsområdet. Enstaka fritids-
hus med permanentstandard får tillkomma genom 
komplettering av befintlig fritidsbebyggelse. Finns 
det särskilda skäl får fritids  bebyggelse som tillgodo-
ser det rörliga friluftslivet även tillkomma.

I Värmdö finns det ett antal geografiskt avgränsade 
områden av riksintresse för naturvård, friluftsliv, 
kultur, fiske, vindkraft, sjöfart och totalförsvaret. 
Områdena är utpekade med stöd av miljö balkens 
grundläggande hushållningsbestämmelser. Vissa 
är även geografiskt angivna i miljöbalken. Statliga 
sektorsmyndigheter har med stöd i balken pekat ut 
olika riksintressen för bevarande eller säkerställan-
de av resurser av nationell vikt. Dessa ska antingen 
skyddas eller så långt möjligt skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan skada dem.

Riksintressen

Skärgårdens unika landskap, flora och fauna gör att 
hela kommunens kust- och ytterskärgård är av riksin-
tresse för både naturvård och friluftsliv. Den relativt 
oexploaterade miljön är attraktiv som rekreations-
område och hemvist för en mängd känsliga växt- och 
djurarter. Intressena samman faller ofta och kan i vissa 
områden komma i konflikt med varandra. Reproduk-
tionsområden för fisk, sjöfågel, rovfåglar och säl är 
känsliga för mänsklig påverkan. Det är därför viktigt 
att avsätta fågel- och sälskyddsområden samt säker-
ställa intressen genom reservatsbildningar. 

Mål
Land- och vattenområden av riksintresse ska  �
skyddas mot åtgärder som försvårar eller mot-
verkar långsiktigt hållbart nyttjande av intres-
sen för natur-, kultur- och miljövård, friluftsliv, 
vindbruk, kommunikationer, yrkesfiske och 
totalförsvaret. 

Generella rekommendationer 
Tillkommande bebyggelse prövas restriktivt  �
inom område med riksintresse med utgångs-
punkt från syftet med riksintresset och rekom-
mendationer för respektive område.
Vindkraft bör lokaliseras till områden med års- �
medelvind på mer än 6,5 m/s, på 70 meters höjd.
Kraftledningar från vindkraftverk inom riksin- �
tresseområden bör följa farleder för att undvika 
att orörda områden påverkas.
Natura 2000-områden behandlas som riksin- �
tressen med specifika värden.
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Kommunen ska i samråd med länsstyrel sen svara 
för en närmare avgränsning och avvägning mellan 
riksintressen och andra intressen i översiktsplanen. 
Det kommunala planmonopolet grundas på att 
kommunen är överens med staten om hur riksin-
tressena ska beaktas. Råder delade meningar kan 
läns styrel  sen peka ut delar av översiktsplanen som 
anses strida mot ett riksintresse i sitt gransknings-
yttrande. Konflikt om motstående riksintressen eller 
tvist om riksintressen avgörs av regeringen.

Kommunens avvägning
Värmdö kommun bedömer, att den avvägning mel-
lan bevarande och utveckling inom områden med 
riksintressen som kommunen i samråd med länssty-
relsen kom fram till i översiktsplan 2003, kan gälla 
för kommande år. Några förändringar som påtag-
ligt skadat intressena har inte skett och förväntas 
heller inte ske. Med detta som grund anser Värmdö 
att statens krav på beaktande av riksintressen är 
tillgodosett.

I den fortsatta utvecklingen inom kommunen kan 
målkonflikt uppstå för att intressen konkurrerar. 
Kommunen föreslår att prioritet ges åt intressen 
med långsiktig betydelse: 

Riksintresse för natur och friluftsliv ska över- �
ordnas intresse för farled vid Horssten.
Riksintresse för energiförsörjning med vind-  �
och vågkraft ska överordnas intresse för natur 
och friluftsliv i ett område vid Almagrundet. I 
övrigt är natur-, kultur- och friluftslivsintressena 
prioriterade. En omprioritering kan bli aktuell 
i framtiden, med nya tekniska lösningar, för att 
klara långsiktig energiförsörjning i kommunen.
I ytterskärgården bör riksintresset för friluftsliv  �
underordnas riksintresset för naturvård utom 
på Sandön.

Horsstensleden kommer att medföra påtaglig skada 
på riksintresse för naturvård och frilufts liv. Kom-
munen anser att dessa intressen är överordnade ett 
intresse för ny farled genom Hors stens området för 
att området är en opåverkad marin miljö med unika 
värden. Ett marint reservat bör inrättas i området 

för att säkerställa värden i undervattensmiljön. Ett 
säkerställ ande av vattenmiljön är en mer långsiktigt 
god hushållning än anläggande av en ny farled. 

Utprickningen av farleder genom skärgården är 
enligt kommunen av riksintresse för båtlivet.

Genomförande
Värmdö kommun är överens med staten om att 
värna riksintressen i planering och tillståndsgivning. 
Kommunen kommer i samverkan med länsstyrelsen 
att skyddas vissa områden genom reservatsbildning. 
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Friluftsliv och naturvård  
i yttre delen av Stockholms skärgård

Rekommendationer
Stor restriktivitet bör gälla mot ny bebyggelse  �
och tillbyggnader. 
Anläggningar för vattenbruk underordnas na- �
turvårdens och friluftslivets intressen. 
Stor restriktivitet bör gälla mot muddring och  �
deponering av massor. 
Skärgårdsbefolkningens möjligheter till boende  �
och utkomst främjas om det inte påverkar riks-
intressen.

Friluftsliv och naturvård i mellersta 
delen av Stockholms skärgård

Rekommendationer
Värna oexploaterade stränder och öka tillgäng- �
ligheten med stöd av strandskyddet.
Skydda grunda bottenområden och områden  �
som är viktiga för fågellivet.
Utveckla möjligheter till boende och utkomst  �
för bofasta.
Värna lövskog och känslig vegetation.  �

Mellersta skärgården är av riksintresse för både 
friluftsliv och naturvård. Riksintresset för friluftsliv 
är något större, det omfattar även Erstaviken och 
Björnöområdet på Ingarö. Naturvärdena i mel-
lanskärgården är stora och mångformiga. Särskilt 
värdefulla är stränder, grunda vattenområden, 
våtmarker, ädellövslundar, äldre barrskogsbestånd 
och naturbetesmarker som torrängar, kalkfuktängar 
och strandängar.

I området kring Gällnö – Hjälmö – Karklö – Svartsö 
finns värdefulla odlingslandskap. Området är ett av 
få i Stockholms skärgård med flera levande skär-
gårdsjordbruk och naturtyper som till stora delar 
försvunnit i övriga skärgården.

Skärgårdsstiftelsens förvaltande av mark och vatten 
ger unika möjligheter till ett rikt friluftsliv på soliga 
badklippor och i lugna vikar. Det är viktigt att öka 
tillgängligheten till stränder på öar som kan nås 
med allmänna färdmedel. 

Större sammanhängande slutavverkning av skog  �
undviks i ytterskärgården. 
Avverkning av sumpskogar, skogar på fast- �
marksholmar och i kantzoner undviks.
Friluftslivets intressen underordnas vetenskap- �
liga bevarandeintressen. Enbart enklare anord-
ningar för friluftslivet som till exempel sopma-
jor bör tillåtas. 
Våtmarker skyddas mot dränering, vattenregle- �
ring, dämning och torvtäkt. 

Ytterskärgården är av riksintresse för både natur-
vård och friluftsliv. Området har en lång hävd med
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stora kulturella värden och är relativt oexploate-
rat. Området har ett unikt värde för det båtburna 
friluftslivet och besöksnäringen. Skärgårdsstiftelsens 
markinnehav är tillsammans med lokalbefolkning-
ens fortsatta hävd grunden för riksintressets fortlev-
nad.

Kärnområdena i ytterskärgården är:
Stora och lilla Nassa skärgård samt Björkskärs  �
skärgård 
Storö-, Bockö- och Lökaöområdet �
Sandhamn – Biskopsö, Villingen – Boskapsö –  �
del av Runmarö 

Kommunens inriktning är att ingen ny exploatering 
bör komma till stånd i ytterskärgårdens obebyggda 
områden. Avstyckning av tomter och ny bebyggelse 
bör prövas restriktivt. Sandhamn är ett levande 
samhälle och en knutpunkt med stor betydelse för 
båtlivet och besöksnäringen. En viss och riktad 

utveckling kan ske här i enlighet med riksintresset.
På de fem större öarna, Nämdö, Runmarö, Möja, 
Svartsö och Sandön ska det finnas möjligheter till 
utveckling för den bofasta befolkningen om hänsyn 
tas till riksintressena. 

Natura 2000
Natura 2000-områden har inrättats för att sä-
kerställa skydd av alla olika biotoper och arter 
som finns representerade inom EU. Alla Natura 
2000-områden klassas som riksintresse för na-
turvård i och med införlivandet av EU:s Natura 
2000-direktiv.

Rekommendationer
Stor restriktivitet bör gälla mot ny bebyggelse  �
och tillbyggnader. 
Lokalisering av anläggningar för vattenbruk  �
underordnas naturvårdens och friluftslivets 
intressen. 
Stor restriktivitet bör gälla mot muddring och  �
deponering av massor. 
Större sammanhängande slutavverkning av skog  �
undviks. 
Friluftslivets intressen underordnas vetenskap- �
liga bevarandeintressen.
Natura 2000-områden bör på sikt ges ett områ- �
desskydd enligt miljöbalken.

Stora Nassa är utpekat som ett CW-område (The 
Ramsar Convention of Wetlands) en listning av 
internationellt mycket viktiga fågelområden. 
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Ny nationalpark
Nämdöskärgården är namnet på ett större öom-
råde runt Bullerö utanför Nämdö som föreslås bli 
nationalpark.

Rekommendationer
Staten bör påskynda bildandet av nationalpark.  �
Den kommer att få stort symbolvärde. 
Pågående mark- och vattenanvändning i form  �
av traditionellt fiske och skärgårdsjordbruk bör 
fortgå inom nationalparken.
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Kulturmiljöer
Det finns femton områden i Värmdö kommun som 
är av riksintresse ur kulturmiljösynvinkel. Se vidare 
i avsnittet Kulturmiljöer med höga värden.

Vägar
Väg 222 och 274 mellan Stockholm och E18 är av 
riksintresse för omledning av tunga dispensfordon. 
Se vidare i avsnittet Teknisk försörjning. 

Försvaret
I Värmdö finns områden för totalförsvaret, Myt-
tinge, Korsö och Malmaön. Försvaret har minskat 
sina intresseområden genom att Myttinge skjutfält 
inte längre är av riksintresse för totalförsvaret. 
Mark- och vattenområden som har betydelse för 
totalförsvaret har ett överordnat skydd. 

Rekommendationer
Områden av intresse för totalförsvaret och dess  �
omedelbara närområde värnas.
Myttinge övningsområde bör kunna nyttjas för  �
byggande av en helikopterflygplats och på sikt 
även nyttjas för rörligt friluftsliv.
På sikt bör Korsö och Malmaön nyttjas för rör- �
ligt friluftsliv i kombination med naturbete.
Områden som inte längre används av totalför- �
svaret bör bli statliga naturreservat.

Fiske
I Värmdö finns ett område mellan Villinge och
Ornö av riksintresse för fiskets behov. 

Rekommendationer
Strandskyddet tillämpas. �
Muddring och dumpning av massor tillåts inte i  �
området.
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Farleder
Farleden förbi Sandön och in mot Stockholm samt 
leden över Kanholsfjärden mot Landsort är av 
riksintresse för sjöfarten. Farlederna är de viktigaste 
länkarna och noderna i ett tillsammans med övriga 
transportslag sammanhållet transportsystem. 

Värmdö kommun anser inte att den föreslagna 
Horsstensleden är av riksintresse. Det finns alter-
nativa leder in till Stockholm som klarar sjöfartens 
behov.

Värmdö kommun anser att alla idag utprickade 
farleder genom skärgården är av riksintresse för 
båtlivet.

Rekommendationer
Vattenområdet och stränderna ska så långt som  �
möjligt skyddas mot åtgärder som försvårar 
eller motverkar ett långsiktigt nyttjande av 
farlederna.

Vind- och vågkraft
Ett område sydväst om Almagrundet är av riksin-
tresse för vindkraft. Det har mindre än 30 meters 
djup och en årsmedelvind på mer än 6,5 m/s på 70 
meters höjd. I skärgården i övrigt bör inte vindkraft 
prioriteras före riksintressen för naturvård och fri-
luftsliv. Vågkraft bör kunna utvecklas i skärgården. 

I en separat vindskraftsutredning, ”Vindkraft i 
Värmdö” har en del mindre områden för vindkraft 
pekats ut. 

Rekommendationer
Nya lägen för mindre vindkraftverk tillåts om  �
konflikten med naturvårdens och friluftslivets 
intressen kan hanteras. En omprioritering kan 
vara nödvändig för att främja en långsiktig 
energiförsörjning.
Området kring Almagrundet bör även utgöra  �
riksintresse för vågkraft.
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KARTA – RIKSINTRESSEN
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Grönstruktur och gröna kilar

Många väljer Värmdö för naturen och miljön. 
Värmdö är en oas i Stockholmsregionen. Naturen är 
en viktig del av vårt välbefinnande och kan bidra till 
en ökad livskvalité. Grönområdens närhet är avgö-
rande för hur naturen upplevs och nyttjas av män-
niskan. Hur grönområden hänger ihop är många 
gånger lika viktigt som vilka typer av naturvärden 
de olika områdena hyser. Stora sammanhängande 
områden har ett regionalt värde som spridningskor-
ridorer men ger även särskilda upplevelsevärden 
som till exempel tysta områden. 

Mål
Grönstrukturens värde som spridningskorridor  �
för växter och djur samt som rekreationsom-
råde för människor ska bibehållas.
Gröna kilar och värdekärnor ska bibehållas för  �
att öka natur- och rekreationsvärden. 

Rekommendationer
Kommunägda skogar bör ha en naturvårdsin- �
riktad skötsel utan krav på avkastning.
Större sammanhängande grönområden och  �
gröna kilar bör inte exploateras.
En grön kil bör vara minst 500 meter bred. �
Inom eller i nära anslutning till tysta områden,  �
Skärmarö- och Långviksträsk naturreservat bör 
etablering av bullerstörande verksamhet und-
vikas.
I skogsområden intill samlad bebyggelse bedrivs  �
rekreationsanpassat skogsbruk.

Utgångspunkter
Naturplan
Genom att upprätta en naturplan ökar kommunens 
möjligheter att ta samlat grepp om utvecklingen av 
naturmiljön. Syftet är att samla kunskap om natu-
ren i Värmdö, belysa den kunskapsbrist som finns, 
ge förslag till informationsspridning och beskriva 
förvaltningen. Naturplanen utgör en bilaga till 
översiktsplanen.

Gröna kilar och värdekärnor
Sammanhängande oexploaterade markägor utgör 
gröna kilar mellan bebyggelse. Värdekärnor är 
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områden där sociala, ekologiska och kulturella 
värden sammanfaller. Värdekärnor och gröna kilar 
är förutsättningar för att bevara biologisk mångfald 
och friluftsliv. 

Regional grönstruktur och Nacka-Värmdökilen
Stockholmsregionen är i ett europeiskt perspektiv en 
grön storstadsregion med grönstruktur som sträcker 
sig från landsbygden in mot Stockholms centrala 
delar. Grönområdenas värde ökar med storleken. 
Förutom att områdena har stor betydelse för män-
niskans välbefinnande, är stora sammanhängande 
områden viktiga för den biologiska mångfalden.
 
Nacka-Värmdökilen är en av de regionala kilarna 
inom hela Stockholmsregionens grönstruktur. Kilen 
har stort värde för sin koppling till upplevelser av 
vatten genom utsiktsplatser, badplatser, båthamnar, 
klippor och stränder. Kilen innehåller viktiga sam-
band för arter knutna till gammal barrskog. 

Värdekärnor och gröna samband
Inom grönstrukturen finns ett flertal värdekärnor 
som hyser områden med stora naturvärden. Vär-
dekärnor är områden där sociala, ekologiska och 
kulturella värden sammanfaller. 

Inom Nacka-Värmdökilen finns flera svaga länkar 
som kallas gröna samband. Dessa svaga länkar be-
ror på landskapets karaktär och på ett högt bebyg-
gelsetryck. Partier i grönstrukturen som är smalare 
än 500 meter är markerade i kartan som gröna 
samband och har tre olika klasser. Klass 1 är de 
samband som är viktigast att bevara och utveckla 

på grund av dess funktion eller läge inom tät bebyg-
gelse. Klass 2 är områden där förändringstrycket inte 
är lika stort eller som är skyddad genom till exempel 
strandskydd. Klass 3 är svaga partier som behöver 
förstärkas vid planering av ny bebyggelse och infra-
struktur men som inte är direkt hotade idag. 

Värdekärnor och gröna samband är förutsättningar 
för att bevara biologisk mångfald och friluftsliv. 
Gröna samband fungerar som spridningskorridorer. 

Lokal grönstruktur
Alla värmdöbor bör nå naturen utan att behöva åka 
bil. Även inom tätbebyggda områden är grönstruk-
turen viktig. I Värmdö finns naturen nära, utnyttjas 
detta i bebyggelseutvecklingen minskar behovet av 
att anlägga parkmark. Vid all detaljplanering bör 
det satsas på lokal grönstruktur med stråk till de 
större promenadområdena. Alla viltstråk i Värmdö 
är inte dokumenterade, men några viktiga stråk är 
inritat på kartan ”grönstruktur”.



58

Hänsynsområden – tysta områden 
Länsstyrelsen inrättade 2008 hänsynsområden/tysta 
områden i Stockholms skärgård vid Stora Nassa i 
Värmdö kommun och Huvudskär i Haninge kom-
mun. I övriga delar av Värmdö är det framförallt 
tre större områden som bör betraktas som tysta om-
råden, Myttinge och Skärmarö- och Långviksträsk 
naturreservat. 

I Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsre-
gionen – RUFS 2010, anges alla områden inom den 
regionala grönstrukturen med < 45dBA ljudpåver-
kan som tysta områden.

Skogs- och jordbruk
Skogen är den mest nyttjande naturtypen som ströv-
område. Därför bör bevarandevärdena samordnas 
med ett aktivt skogsbruk där till exempel skogsbruk 
på mindre öar bör ske restriktivt och rekreationsan-

passat. Slutavverkning i kantzoner bör undvikas. 
Värmdö kommun äger cirka 900 ha skogsmark, en 
liten del av kommunens yta. Inom kommunens skog 
bör ett naturvårdsinriktat skogsbruk bedrivas utan 
vinstintresse. Med en ekologisk, social och ekono-
misk hållbar planering bör driften av skogsbruk och 
naturvård inte kosta mer än intäkter från skogsbruk 
och arrenden. Satsningen på natur och rekreations-
anpassat skogsbruk är positivt för folkhälsa, hög 
biologisk mångfald och minskar klimatpåverkan 
genom växters upptag av koldioxid.

Värmdö har ett gammalt naturlandskap där det av 
topografiska skäl inte är möjligt att införa intensiva 
odlingsmetoder. Värmdös begränsade förutsättning-
ar för att bedriva ekonomiskt lönsamma heltids-
jordbruk gör att det är viktigt att kunna utveckla 
olika förutsättningar för jordbruk och djurhållning. 
Sedan 2003 har det i Värmdö etablerats ett slakteri 
vid Tavastboda som har stor betydelse för etable-
ring av småskaligt jordbruk i skärgården. Inom 
kommunen pågår flera projekt för att öka andelen 
naturbete bland annat på Möja, Storö-Bockö-Lökaö 
naturreservat, Malma, Värmdölandet och på olika 
öar i Skärgårdsstiftelsens regi.
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Mark och vatten  
med höga naturvärden

Värmdö kommuns naturmiljö är skärgårdsmiljö 
och utgör en tredjedel av Stockholms skärgård. 
Skärgården är unik både ur ett nationellt och inter-
nationellt perspektiv. Typiskt för skärgården är att 
den är mycket småbruten med en mängd av natur-
typer. Ett stort antal arter samsas i regel på ett litet 
geografiskt område. 

Traditionellt har skärgården delats in i inner-, mel-
lan- och ytterskärgården beroende på de väst-östliga 
skillnaderna i landmiljön. En generell beskrivning 
är att innerskärgården har långgrunda vikar, jord-
bruk och större skogar. Längre ut i mellanskärgår-
den minskar arealen odlings- och skogsmark och 
kala hällmarker blir vanligare, vikarna blir mindre 
och fjärdarna större. I ytterskärgården dominerar 
havet över renspolade hällar. All landmiljö har alltid 
i större eller mindre utsträckning varit påverkat av 
människan och det finns en nära koppling mellan 
natur- och kulturvärdena både i skog och i jord-
brukslandskap.

Mål
Alla naturligt förekommande växt- och djurar- �
ter ska kunna leva under naturliga betingelser i 
livskraftiga bestånd.
Samhällsbyggandet ska ta hänsyn till skyddade  �
områden, områden med höga naturvärden och 
områden med känsliga och värdefulla natur-
typer.

Rekommendationer
Åtgärder som påverkar ekologiskt särskilt käns- �
liga områdens värden negativt, undviks.
Åtgärder som påverkar skyddsvärda områden  �
och värdefulla naturtyper undviks.
Miljöfarlig verksamhet etableras inte inom  �
känsliga och värdefulla marina miljöer.
Åtgärder som hindrar en naturlig utveckling av  �
grunda områden undviks. 

Fiskar och vattenorganismer får vandra fritt och  �
vandringshinder undviks i vattendrag.
Kommunens sjöar och vattendrag bör uppfylla  �
de nationella miljömålen vad gäller näringssta-
tus och försurning.
Slutavverkning av strandnära skogar vid sjöar  �
och vattendrag sker restriktivt och i samverkan 
med kommunen.
Exploateringar tillåts inte i nyckelbiotoper. �

Utgångspunkter
Ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO)
Ekologiskt särskilt känsliga områden sammanfal-
ler ofta med områden som har höga naturvärden. 
ESKO-områden behöver dock inte vara värdefulla i 
sig, men kan ha en nyckelfunktion eller en riklig fö-
rekomst av nyckelarter. Det kan även vara områden 
som är hårt belastade eller som hyser hotade eller 
sällsynta arter. Genom att bestämmelserna kring 
ESKO framförallt är tillämpbara på mindre områ-
den är det kommunen som i första hand ansvarar 
för dem i sin planering. ESKO-områdena i Värmdö 
redovisas på kartan.

Skyddsvärda områden
Utpekade områden vid Tjustvik, södra Farstalan-
det, Ormingelandet, Ösbyträsk, Storskogen (med 
förslag till förbifart), del av Erikbergsskogen, del av 
Skarpö, Malmaön, Horssten, Runmarö och Sandön 
är förslag på skyddsvärda områden med särskild 
hänsyn till friluftsliv och naturvård. Dessa områden 
har betydelse för dess samlade natur-, kultur- och 
friluftsvärden. Ingen eller mycket restriktiv exploa-
tering bör tillåtas inom dessa områden. 
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Värdefulla naturtyper
Havsmiljöer
Undervattenmiljön i Stockholms skärgård har en 
mycket varierad karaktär med trösklar och djuphå-
lor. Bottnarna varierar från sand- och lerbottnar i 
de skyddade lägena till sten- och klippbottnar i mer 
vågpåverkade lägen. Olika faktorer som salthalt, 
näringshalt, vindar och vågsvall, temperatur och 
grumlighet styr vilka arter som finns inom ett visst 
område. Även påverkan från båt- och fartygstrafik, 
marinor, bryggor och strandnära bebyggelse har 
stor betydelse. Mälarens utflöde har stor påverkan 
och medför kvalitetsskillnader i öst-västlig riktning. 

De arter som lever i Östersjöns brackvatten har sitt 
ursprung antingen från sötvatten eller från marin 
miljö. Sötvattenarter dominerar i den inre skärgår-
den och saltvattenarter i mellan- och ytterskärgår-
den. Grunda vegetationsklädda bottnar fungerar 
som skydd för ett stort antal insekter och fåglar 
samt är av stor vikt som lekområden och matförråd 
för fisk.

Särskild hänsyn krävs för: Vegetationsfria sand-
bottnar, lågexpolaterade vegetationsklädda mjuk-
bottnar, sandbottnar med hög vegetationstäckning, 
välutvecklade sandbottnar med högre vegetation 
(ålgräs, borstnate), blåtängsbälten samt musselban-
kar.

Grunda vattenområden och landhöjningen
Landhöjningen medför att grunda vattenområden 
delas in i olika successionsstadier, där trösklade 
vikar är det första stadiet. Genom fortsatt upplyft-
ning och avsnörning övergår den trösklade viken till 
att bli en flada och därefter glo. Till slut har en ny, 
kustnära insjö bildats. Alla stadier är viktiga för den 
biologiska mångfalden och fungerar som viktiga 
rekryteringsområden för olika fiskarter. Muddring i 
trösklade havsvikar påverkar utvecklingen av flador 
och glon och medför lägre reproduktion av fisk. 

Grundområden med höga naturvärden är utpekade 
utifrån fiskeriverkets och Värmdö kommuns inven-
teringar gjorda 2001–2008. Särskild hänsyn krävs 
för trösklade havsvikar, flador, glon eller glosjöar 
med höga naturvärden.

Strandmiljöer 
Olika strandmiljöer utgör en övergångszon mel-
lan land och hav som ger en rad olika biotoper. 
Beroende på kustens flikighet och förekomst av 
jordlager varierar stranden från klippor, sand och 
vass till stränder där olika typer av strandskogar går 
ända ner till strandkanten. Vegetationen varierar 
beroende på anpassningar till underlaget, torka, 
höga eller låga salt- och näringshalter med mera. De 
olika strandmiljöerna hyser olika arter av snäckor, 
grodor, fåglar och fiskar.

Särskild hänsyn krävs för välutvecklade vassbälten, 
strandängar, naturliga sandstränder, stenstränder 
med mäktiga tångvallar och kvävegynnad flora, 
hällkar med höga naturvärden eller hällkarskom-
plex, kalkhällar och klapperstensstränder och 
strandnära blocksamlingar.

Sjöar, vattendrag och våtmarker
Sjöarna i Värmdö är i de flesta fall små och grunda 
och känsliga för yttre påverkan. Det finns 121 
sjöar i kommunen vars karaktär varierar mycket 
beroende på geografisk placering. På Ingarö finns 
små näringsfattiga och försurningskänsliga skogs-
sjöar, på Värmdölandet finns näringsrika slättsjöar, 
på Djurö ligger sjöarna lågt och är påverkade av 
det gamla havsvattnet och på Runmarö är sjöarna 
kalkrika. Vattendragen är viktiga vandringsvägar 
för fiskar, grodor och en mängd olika insekter. Även 
i små vattendrag är det därför viktigt att inte orsaka 
vandringshinder vid anläggande av vägar, stigar 
med mera. 



62

I Stockholms län är våtmarker (myrar, stränder, 
kärr och mossar) en ovanlig naturtyp men i Värmdö 
finns några av regionens finaste myrar, till exempel 
Långviksträsk, Silverträsk och Knuts hav. Våtmar-
ker är förutom att vara värdefulla biotoper för 
växter och djur viktiga fördröjningsmagasin för 
dagvatten och fungerar som naturliga reningsverk 
för näringsämnen.

Särskild hänsyn krävs för små näringsfattiga skogs-
sjöar, försurningskänsliga sjöar, kalkrika sjöar, sjöar 
med ingen eller lite påverkan från omgivande be-
byggelse, kustmynnande vattendrag med uppströms 

liggande sjösystem och med goda förutsättningar 
för fiskreproduktion och opåverkade våtmarksom-
råden med höga värden för groddjur och insekter.

Skog- och kulturlandskap
Skärgårdsskogen i mellan- och ytterskärgården har 
ofta samma värden som naturskogar trots att den 
sällan är urskog eller riktig gammal skog. Olika 
trädarter gynnar olika arter av insekter och fåglar 
och beroende på trädets egenskaper klassar man oli-
ka lövträd som ädellövträd (ask, alm, ek, lind och 
lönn) övriga arter klassas som triviallövträd. Döda 
träd utgör basen i näringskedjan. Äldre grova träd 
är viktiga mat- och boträd för fåglar. En skog med 
olika arter, olika åldersklasser och stor andel döda 
träd gör att skogen har en hög biologisk mångfald.

Det gamla jordbrukslandskapet med alla sina spe-
cifika arter är en av landets mest hotade naturtyper. 
När man åker på de större vägarna genom Värmdö 
åker man i ett mycket gammalt kulturlandskap. De 
specifika förhållandena i ängs- och hagmarker gyn-
nar arter som kan leva under magra förhållanden 
men som i andra sammanhang har svårt att kon-
kurrera. På de allra finaste ängsmarkerna kan det 
finnas upp till 40 örter inom en enda kvadratmeter. 
Det gynnar även ett stort antal insekter, fjärilar och 
fåglar. 

En speciell typ av ängsmark är strandängar som lig-
ger i våtare partier intill en sjö- eller havsstrand.

Särskild hänsyn krävs för: Sandbarrskogar, kalk-
barrskogar, skärgårdsnaturskogar, ädellövskogar, 

hassellundar, strandskogar och stora sammanhäng-
ande hällmarkstallskogar. Naturbetesmarker och 
havsstrandängar. Områden med långvarig hävd i 
det öppna kulturlandskapet. Äldre, grova träd.

Arter
Olika arter av djur, växter och kryptogamer (svam-
par, lavar och mossor) har betydelse för naturvår-
den om en specifik art är ovanlig eller utrotningsho-
tad och därmed skyddsvärd. Olika ,arter kan även 
ha betydelse för att de är viktiga för andra arter, för 
hela ekosystem eller indikerar att ett område har 
högt naturvärde.

Artdatabanken tar fram listor med så kallade röd-
listade arter över hotade och missgynnade växter, 
svampar och djur. Listorna beskriver arternas status 
för hela landet. 

Generell hänsyn krävs för rödlistade arter och 
nyckelarter. 
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KARTA – MARK OCH VATTEN  
MED HÖGA NATURVÄRDEN
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Skyddad natur

Värmdö skärgård hyser en unik natur med sin 
småbrutna kust och miltals med stränder. I kommu-
nen finns också stora skogsområden med över 200 
nyckelbiotoper, ett öppet kulturlandskap och några 
av regionens mest förnäma våtmarker.
Flera områden pekas ut som särskilt skyddsvärda 
för sina höga natur- och friluftsvärden och omfattas 
av olika områdesskydd som naturreservat, natur-
minne, biotopskyddsområde, fågel- och sälskydds-
område. Vissa områden har höga regionala värden 
och ingår i riksintresset för naturvård eller är utpe-
kade genom nationella konventioner. Ett område 
föreslås bli nationalpark.

Mål
Områden med särskilt höga naturvärden på  �
land och i vatten ska skyddas med nya reservat 
eller tydlig avgränsning i översiktsplanen.
Skyddet av tätortsnära naturområden ska prio- �
riteras. 

Rekommendationer
Nämdöskärgårdens nationalpark bildas snarast.  �
Pågående mark- och vattenanvändning tillåts 
fortgå.
Saltarö-Skärmaröreservatet utökas. �
Naturreservat bör inrättas vid Tjustvik-Gotthol- �
ma och del av Eriksbergsskogen. 
Marint naturreservat bör inrättas vid Grön- �
skär-Horssten-Mälkobbarna samt Björkskärs 
skärgård. 

När försvarsmakten lämnar Malmaön bildas  �
naturreservat med naturbete.
Fler fredningsområden för fisk bör inrättas. �
Generellt förbud mot handredskapsfiske under  �
fiskars lekperiod gäller.
Kommunen verkar för att nya fågelskyddsområ- �
den införs. 

Utgångspunkter
Internationellt utpekade områden  
med höga naturvärden
Sverige har anslutit sig till ett 40-tal internationella 
miljökonventioner om klimat- och luftvård, hav och 
sötvatten, naturvård och biologisk mångfald samt 
avfall och kemikalier. Konventionerna i sig utgör inte 
något skydd, utan länderna får ta fram nödvändiga 
skyddsåtgärder eller förvaltningsinsatser. Som regel 
är det en uppgift för länsstyrelsen. Så kallade RAM-
SAR (våtmarker) och BSPA-områden (havsmiljöer är 
exempel på utpekade områden i Värmdö kommun.

Naturmiljöer av riksintresse
Stora delar av Värmdös mellan- och ytterskärgård 
är av riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt 
miljöbalkens 3 och 4 kapitel. Områden av riksin-
tresse för naturvården ska representera huvuddra-
gen i svensk natur, belysa landskapets utveckling 
och visa mångfalden i naturen. 

Inom områden av riksintresse ska naturvärden samt 
turism och friluftslivets intressen särskilt beaktas. 
Områden som är av riksintresse ska skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt skada deras värden. 
Inom kommunen finns flera kärnområden utpekade 
som är beskriva i detalj:

Långviksträsk �
Stora Nassa samt Björkskärs skärgård �
Horssten �
Storö – Bockö – Lökaö �
Sandön  �
Västra Skarp – Runmarn, Vindalsö och Eknö  �
Runmarö  �
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Storön – Risselö – Ängsholmen – Munkö  �
Bötsholmen – Brännholmen – Ladholmen –  �
Limskären 
Nordöstra Nämdö  �
Södra Uvön, Mörtö och Mörtöklobb �
Bullerö – Långviksskär – Biskopsö  �
Villinge – Boskapsö  �

Natura 2000 
Natura 2000 är upprättat av EU för skydd av arter 
och deras naturområden med stöd av EU:s habitat- 
och fågeldirektiv. I Sverige är Natura 2000-områ-
den klassade som riksintresse. Det krävs tillstånd 
om någon vill bedriva verksamhet i eller intill ett 
Natura 2000-område som har betydande påverkan 
på miljön. Länsstyrelsen har tagit fram bevarande-
planer för varje enskilt områden som beskriver mer 
exakt vilka värden som ska bevaras, vilka åtgärder 
som behövs, när de ska genomföras samt syftet 
och målet med bevarandet. Totalt är elva områden 
utpekade inom kommunen:

Bullerö – Bytta �
Långviksträsk �
Saltarö – Skärmarö �
Skeviks grotta �
Stora Nassa �
Vellinge-Boskapsön �
Västerholmen på Gällnö �
Norra Nämdö �
Storängsudd �
Storön-Långolmen – Kalvholmen �
Snäve (Möja) �

Nämdöskärgården 
– förslag till ny nationalpark
Den föreslagna nationalparken omfattar Bullerö, 
Långskär, Långviksskärs och Biskopsö naturreser-
vat. Huvudön Biskopsö ingår inte i nationalparks-
planerna. 

Nämdöskärgåden har mycket höga kvalitéer som är 
oexploaterade, representativ skärgård och marint 
landskap med zonering från mellan- och ytterskär-
gård. För att vara ytterskärgård i Stockholm är det 

här området ovanligt lättillgängligt. Avståndet till 
den mer skyddade mellanskärgården är kort. Båtfa-
rare kan relativt lätt färdas och hitta naturhamnar 
inom denna stora arkipelag. Bullerö är den mest 
besökta ön i området och trafikeras av passagerar-
båtar.

Värmdö kommun anser att Nämdöskärgårdens na-
tionalpark bör bildas omgående. Markägarnas rätt 
till jordbruk, fiske och jakt bör tas till vara. Natur-
vårdsverket bör vid inrättande av reservatet inven-
tera undervattenmiljön, inrätta nya fågelskydds-
områden inom reservatet och kanalisera båtliv till 
grundområden som tål detta.

Naturreservat
I Värmdö finns år 2009 44 naturreservat med en 
total landyta om cirka 6 400 ha som utgör 14,5 
procent av kommunens landareal. Naturreservaten 
har inrättats för att värna friluftslivet, bevara och 
skydda naturvärden som är knutna till landmiljön. 
En stor del av de skyddade områdena är vattenom-
råden som sannolikt hyser stora värden. I dagsläget 
saknas skötselplaner och riktlinjer för förvaltning 
av undervattenmiljön i naturreservaten. Länssty-
relsen har dock påbörjat arbetet med att kartlägga 
skyddsvärda marina områden med syftet att bilda 
marina naturreservat. Våren 2006 fattade kommun-
fullmäktige beslut om Värmdös första kommunala 
naturreservat vid Ösbyträsk strax öster om Gus-
tavsberg. 
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Flera undersökningar om rekreation visar på nyttan 
och vikten av att kunna ta sig till grönområden som 
ligger inom cirka 500 m från tätare bebyggelse. 
Möjlighet till fler lättillgängliga grönområden ef-
tersträvas. Beslut och bedömningsgrunder bör utgå 
dels från lokala värden och dels utifrån ett helhets-
perspektiv för hela kommunen som inkluderar ett 
ekonomiskt hållbart perspektiv.

Friluftslivet bör kanaliseras till områden med stigar, 
grillplatser som har bra kommunikationer och par-
keringsmöjligheter.

Förslag till nya naturreservat
Förslag till nya naturreservat bör ha genomförts 
innan 2030. 

Tjustvik-Gottholma
Sedan 2006 pågår reservatsbildning kring de äldre 
gårdarna Tjustvik och Gottholma. Området ligger 
sydväst om Gustavsberg, har goda kommunika-
tioner och har mycket höga värden för friluftsliv, 
kultur och natur. Reservatet har möjlighet att 
utveckla klippbad, ridstigar och anläggningar för 
att öka tillgängligheten. Stockholm, Nacka och 
Värmdö förtätas allt mer och trycket på parker och 
naturområden ökar. Ett framtida reservat kan bli ett 
smultronställe för hela regionen, speciellt med tanke 
på närheten till Gustavsberg och en ny konsthall vid 
Hålludden.

Saltarö-Skärmarö naturreservat
Saltarö-Skärmarö naturreservat har funnits sedan 
1965. Länsstyrelsen har påbörjat en utvidgning av 
reservatet. Området är ett barrskogsområde med 
en typisk kustnära sprickdalsterräng med en mo-
saik av hällmarker, granskogar med lövinslag och 
våtmarker. Då skogsbruk inte har bedrivits under 
lång tid har skogen utvecklats till en tämligen orörd 
naturskog. Kärrmarkerna varierar från helt träd-
lösa fattigkärr till al-björkkärr med betydligt rikare 
flora. Djurlivet är rikt med fågelarter som fiskgjuse, 
ormvråk, orre, ugglor och flera hackspettsarter i 
området. 

Eriksbergsskogen
Eriksbergsskogen ligger i anslutning till Björkås 
centrum skola och förskola på Djurö. Skogen är 
variationsrik med en lång obebyggd strandsträcka 
och ett flertal områden med höga naturvärden. 
Historiskt sett är området intressant både ur ett lo-
kalt och regionalt perspektiv. Djurhamn var förr en 
handels- och örlogshamn. I anslutning till befintlig 
bebyggelse ska viss mark reserveras för utveckling 
av Björkås centrum.
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Grönskär-Horssten-Mälkobbarna
Området är en pärla i Värmdös yttre skärgård med 
ett stort antal små öar och skär. Området är lite 
påverkat både av fartygstrafik och av friluftsliv. 
Värmdö kommun har inventerat och sammanställt 
naturvärden av riksintresse i området och den 
samlade bedömningen är att området har höga till 
mycket höga värden för undervattensvegetation, 
kustfågel, säl och landväxter. Undervattenmiljön 
skapar bra reproduktionsytor och är därmed viktiga 
för fritidsfisket. I området finns naturvärden av 
riksintresse knutna till naturtyper som är ovanliga i 
Sverige och EU. 

Malmaön
Malmaön ägs idag av Fortifikationsverket. När för-
svarets behov av området upphör bör ett statligt ägt 
naturreservat bildas. Värmdö har många stränder 
men det är ändå få som är lätta att nå för allmänhet 
på grund av strandnära bebyggelse. Malmaön är 
därför viktig att behålla obebyggd som ett komple-
ment till Björnö naturreservat. Ön har höga natur-
värden i form av skog, rovfåglar och fladdermöss. 
Här övervintrar fladdermusarten Barbastell som är 
nyupptäckt och utrotningshotad. 

Fågel- och sälskyddsområden
Inom länet häckar omkring hälften av landets 
ejdrar, svärtor och labbar vilket är ett exempel 
på områdets betydelse för landets fågelbestånd. 
Fågeltätheten är högst i ytterskärgården. Inom 
Värmdö kommun finns det 17 fågelskyddsområden 
och ett sälskyddsområde. Inom skyddsområdena är 
det tillträdesförbud under en del av året. Förbudet 
gäller vanligtvis från första februari till mitten av 
augusti. Den tid då djurlivet är som känsligast för 
störningar. 

M
A

R
K

 O
C

H
 V

AT
TE

N
 I 

V
Ä

R
M

D
Ö



68

Förslag till nya Fågelskyddsområden 
Kustfågelinventering av Stockholms skärgård pekar 
ut viktiga områden för kustfågel utifrån förekomst 
av rödlistade arter, mycket stora kolonier och/ 
eller arter enligt EU:s fågeldirektiv. De åtta områden 
som föreslås som nya fågelskyddsområden uppfyller 
ovanstående kriterier och som bedöms vara särskilt 
störningskänsliga.

Fredningsområden för fisk
Kustfiskbestånd av bland annat abborre och gädda 
minskar. Nedgången drabbar såväl yrkes-, husbe-
hovs- och sportfisket som hela fisketurismnäringen. 

På prov finns fredningsområde för fiske i Stock-
holms län för att skydda lek- och uppväxtmiljöer 
för gädda, abborre och gös. Fredade områden i 
Värmdö kommun är vikar vid Vånö, Villinge, östra 
och västra delen av Träskö/Storö samt Harö. Inom 
dessa områden råder fiskeförbud mellan 1 april och 
15 juni.

Naturminne
Ett naturminne är särpräglade naturobjekt som 
till exempel större och äldre träd eller flyttblock. I 
Värmdö finns 26 olika objekt som förklarats som 
naturminnen. Dessa är främst olika större ekar och 
andra träd men även Skeviks grotta, några jätte-
grytor och fågelskäret Rödkobb är utpekade som 
naturminnen. 

Biotopskydd
Biotopskydd är mindre områden som utgör livsmil-
jö för hotade djur- eller växtarter eller som annars 
är särskilt skyddsvärda kan förklaras som biotop-
skyddsområde. Källor med omgivande våtmark, 
odlingsrösen, småvatten och stenmurar i jordbruks-
mark samt åkerholmar, alléer och pilevallar är 
generellt skyddade biotoper.

Genomförande
Ansvaret för skydd av natur är gemensamt för 
myndigheter, organisationer, verksamhetsutövare 
och enskilda. En viktig ekonomisk förutsättning är 
ofta möjligheten till statliga anslag, som exempelvis 
Lokalt Naturvårdsanslag (LONA). 
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Kulturmiljöer med höga värden

Kulturmiljöer av lokalt intresse
I en tid med snabba förändringar i bebyggelsen är 
det särskilt viktigt att skydda värdefulla kulturmil-
jöer. Med många nya kommuninvånare är det extra 
viktigt att kunna avläsa bygdens historia för att 
skapa förankring och känsla för den nya hembyg-
den.

Mål
Lokala kulturmiljöer ska bevaras. �
Den lokala kulturella identiteten ska främjas. �
Samhällsbyggandet ska ta hänsyn till historiska  �
sammanhang och estetiska värden.

Rekommendationer
Byggnader ska placeras i det värdefulla och  �
känsliga kulturlandskapet på traditionellt 
sätt; i skogsbryn och i anslutning till befint-
lig sammanhängande grupper. Traditionella 
byggnadsmaterial ska användas. Ny bebyggelse 
ska underordnas den lokala miljön i fråga om 
omfattning, skala, utseende och färgsättning. 
Utpekade bebyggelsemiljöer beaktas vid exploa- �
tering, om-, till- och nybyggnation.
I anslutning till kyrkomiljöer bör stor restrikti- �
vitet för ny bebyggelse iakttas.
Bete av öppna marker uppmuntras för att mot- �
verka igenväxning av kulturlandskapet. 
Strandnära miljöer med historiska värde � n är av 
stort allmänintresse.
Fritidshusområdena från mellankrigstiden och  �
folkhemsepoken är en betydelsefull del av skär-
gårdens historia.

Utgångspunkter
I Värmdö kommuns kulturmiljöprogram kallat 
”Skärgårdsbygd” pekas 56 miljöer ut som tillsam-
mans berättar om hur människor har levt och ver-
kat i kommunen. Några av dem sammanfaller eller 
delar områden som är klassade som riksintressen. 
Övriga är av stort intresse att bevara och skydda ur 
ett lokalt perspektiv.

Målsättningen med ett kulturmiljöprogram är att 
det ska vara vägledande vid samordningen av de 
insatser som behövs för att bevara, vårda och sprida 
kunskap om kulturmiljöerna. 

Genomförande
Med utgångspunkt från miljöbalkens bestämmelser 
att markområden som har kulturvärden så långt 
möjligt ska skyddas (MB 3:6) avser kommunen 
att upprätta rekommendationer för bevarande av 
kulturhistoriskt värdefulla miljöer bland annat på 
Runmarö och Nämdö. 

Med stöd i detaljplaner eller områdesbestämmelser 
kan bygglovplikten utökas i till exempel kulturmil-
jöer av riksintresse. Miljöer som kan ges ökat skydd 
är:

Sandhamn �
Möjas byar (speciellt Löka) �
Harö by �
Svartsöarkipelagen �
Abborrkroken �
Grinda �
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Kulturmiljöer av riksintresse
Värdefulla kulturmiljöer av riksintresse ska skyd-
das från åtgärder som påtagligt kan skada miljön. 
Områdena måste kunna förändras, för att kunna 
brukas av sina invånare, men förändringarna ska 
ske i linje med områdenas speciella värden. 

Marina kulturmiljöer
Ett antal marina kulturområden i Värmdö har 
undersökts lite närmare, exempelvis Djurö och 
Runmarö men i övrigt är kunskapen om marina 
kulturmiljöer låg då de är svåra att utforska. I 
samband med planering av exempelvis kabeldrag-
ningar under vatten, muddring och nya farleder är 
det viktigt att beakta de marina kulturmiljöerna. 
Marina kulturlämningar omfattas av samma skydd 
som fornlämningar på land vilket innebär att de har 
ett automatiskt skydd genom kulturminneslagen.

Enligt Statens Maritima Museers marinarkeologiska 
register finns 130 marinarkeologiska lämningar 
i Värmdö kommun. Det stora flertalet utgörs av 
förlista fartyg med en mycket osäker position och 
förlisningsår. Lämningar med en ungefärlig posi-
tion visas på kartan över kulturmiljöer. Fartyg som 
förliste för över 100 år sedan är skyddade enligt 
kulturminneslagen (KML). I Värmdö finns minst 
sex kända lämningar som är äldre än 100 år. 

Ökat fiske- och vattenbruk mer sjöfart och båttrafik 
samt ovarsam exploatering i kust-och havsområden 
och sportdykning kan vara ett hot mot Värmdös två 
marina kulturmiljöer.

Det är kommunen som primärt är ansvarig för 
att dessa kulturmiljöer med sina årsringar också i 
framtiden finns kvar i ett avläsbart skick. I Värmdö 
har 15 områden valts ut som riksintressanta för 
kulturmiljövården. 
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Kulturmiljöer av lokalt intresse

Anneberg-Norra Lagnö-Risholmen 1. 
Aspvik2. 
SkevikGustavsberg3. 
Lämshaga/Ingarö kyrka4. 
Beatelund5. 
Bergvik6. 
Återvall/Fågelvik7. 
Nykvarn8. 
Säby-Evlinge9. 
Hanskroka10. 
Björnö11. 
Lindalssundet-Fredriksborg-Nyvarp12. 
Värmdö kyrka-Siggesta-Väsby13. 
Norra Kopparmora14. 
Älvsby – Tuna – Brevik15. 
Vik16. 
Fågelbro17. 
Barnvik18. 
Stavsnäs19. 
Höl20. 
Grinda21. 
Svartsö – Gällnö – Hjälmö22. 
Berghamn23. 
Överby/Abborrkroken24. 

Sollenkroka25. 
Argboda/Skaft26. 
Fjällsvik27. 
Skarpö28. 
Djurö29. 
Norra Stavsudda30. 
Träskö31. 
Södra Stavsudda/Korsö32. 
Möja, Bockön, Löka33. 
Hamn34. 
Harö35. 
Eknö36. 
Sandön – Lökholmen – Korsö37. 
Runmarö38. 
Munkö39. 
Nämdö40. 
Ekholmen41. 
Rågskär42. 
Bullerön43. 
Långvikskär44. 
Villinge och Gillinge45. 
Grönskär46. 
Stora Nassa, Björkskär, Hors-47. 
sten, Brand, Hallskär, Bytta

Kulturmiljöer av riksintresse 

1. Beatelund     
2. Bullerön – Långviksskär   
3. Djurhamn – Djurö kyrka   
    Lindalssundet
4. Grinda     
5. Gustavsberg     
6. Harö      
7. (Husarö – Ingmarsö) – Svartsö – 
  Gällnö – Hjälmö    
8. Ingarö
9. Möja – Bockö – Lökaön
10. (Norra Boo – Vaxholm) – Oxdjupet
11. Sandhamn – Grönskär
12. Siggesta – Lund
13. Ytterskärgården jakt- och fiskeplatser
14. Uppeby – Nore 
15. Överby – Aborrkroken
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Skydd av  
och tillgänglighet till stränder

I en kommun med 10 000 öar, 300 mil stränder, 
11 000 fritidshus och många besökande har strand-
skyddet stor betydelse för att långsiktigt värna till-
gängligheten till fria stränder – en unik naturmiljö.

Mål 
Allmänhetens tillgång till strandområden ska  �
värnas.
Goda livsvillkor för växt- och djurliv ska värnas  �
i strandskyddat område. 
Fri passage längs stränder ska säkerställas.  �

Rekommendationer 
Dispensprövning bör vara restriktiv. �
Strandskyddets omfattning minskas från 300 m  �
till 100 m i områden enligt kartan.
Strandskyddets omfattning utökas från 100 m  �
till 300 m enligt kartan.
Tidigare utökat strandskydd bibehålls i områ- �
den enligt kartan.
Strandskyddade områden som är obebyggda  �
måste bibehållas för att bevara skärgårdens 
karaktär.

Utgångspunkter
Strandskyddsbestämmelserna infördes 1952 och 
sedan dess har ett flertal ändringar och tillägg 
gjorts i lagstiftningen. Från 1 juli 2009 gäller nya 
strandskyddsbestämmelser. I och med detta har 
kommunen fått huvudansvar och grunderna för 

att ge dispens har preciserats. Länsstyrelsens roll är 
att granska kommunens beslut och överpröva vid 
behov. 

Värmdö kommun ingår i området med högexploa-
terad kust och kan inte med stöd i översiktsplan 
medge lättnader från strandskyddet längs kuststrän-
der.

Inom strandskyddat område är det förbjudet att 
uppföra nya byggnader, förbereda för bebyggelse, 
väsentligt ändra byggnaders ändamål, uppföra 
andra anläggningar eller vidta åtgärder som hindrar 
friluftsliv eller förändrar livsvillkoren för växt- och 
djurliv. Strandskyddet omfattar generellt 100 meter 
från strandlinjen både på land och i vatten. Skyddet 
kan utvidgas till 300 meter. Kommunen har genom-
fört en inventering av naturtyper inom strandskyd-
dat område. Resultatet utgör ett bra bedömnings-
underlag för att föreslå områden där strandskyddet 
kan utökas till 300 meter eller där det bör minska 
från 300 till 100 meter. Kommunens förslag redovi-
sas i kartan. 

Det finns ett mycket stort värde för rekreation och 
friluftsliv att vistas vid sjöar och hav och många 
fritidsaktiviteter är direkt knutna till vattenmiljön.
En fri passage i strandzonen ska vara tillräckligt 
bred för att människor inte ska avhållas från att 
vistas på platsen eller passera.

Goda livsvillkor innebär att djurs och växters 
naturliga utbredningsområden är stabila, nödvän-
diga livsmiljöer består samt att djur och växtarter 

på lång sikt kan leva i livskraftiga populationer. 
Strand- och undervattenmiljöer har särskild betydel-
se för den biologiska mångfalden genom att mötet 
mellan land och vatten skapar förutsättningar för 
flera olika biotoper som många arter är beroende 
av. 

Vissa livsmiljöer med hög biologisk mångfald är 
specifika för stränderna och särskilt viktiga att ta 
hänsyn till. En annan viktig aspekt är att stranden 
ofta fungerar som spridningskorridor och naturliga 
tillflyktsorter. 

Särskild hänsyn vid dispensprövning krävs inom: 
naturreservat, naturminnen, biotopskyddsområden, 
växt- och djurskyddsområden, natura 2000-områ-
den, riksintressen för naturvård och friluftsliv samt 
stora och opåverkade områden enligt 3 kap MB. 

Dispens från strandskyddet kan medges endast om 
det finns särskilda skäl och om åtgärden inte avhål-
ler allmänheten från strandområden eller väsentligt 
förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Det 
är möjligt att upphäva strandskyddet helt eller del-
vis inom detaljplan om det finns ett särskilt skäl och 
om strandskyddets syften beaktas i planeringen. 
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Åtgärdsprogram för vatten

Det höga trycket från olika aktörer inom kustens 
mark- och vattenområden kräver långsiktig och 
framsynt förvaltning och fysisk planering. Vatten 
har stor betydelse för Värmdö och måste lyftas i 
planer och kommunal verksamhet. Hushållning 
med grundvatten är kommunens främsta miljö-
mål. Bristande avloppshantering i regionen gör att 
Värmdös kustvatten är påverkat av övergödning.

Mål
Vattenområdens kvalitet ska ha god eller hög  �
status 2021.
Vid samhällsplanering ska hänsyn tas till hur  �
olika vattenområden påverkas. 

Rekommendationer
Prövning och tillsyn av enskilda avlopp priori- �
teras. 
Kommunalt VA byggas ut. �
Kommuner i Mälarregionen bör prioritera till- �
syn och åtgärder av enskilt vatten och avlopp. 
Åtgärder på ledningsnät och reningsverk vidtas  �
för att minska risk för breddning vid skyfall och 
höga flöden. 
Våtmarker används för rening av dagvatten och  �
markvatten.

Utgångspunkter
Värmdö kommun ligger inom Mälarens avrinnings-
område och tillhör Norra Östersjöns vattendistrikt. 
Syftet med EU:s vattendirektiv är att bibehålla god 
vattenkvalitet och förhindra ytterligare försäm-
ringar. Målet är att allt vatten ska ha ”god status” 
senast 2021. Vattenmyndigheten samordnar arbetet 
i vattendistriktet, fastställer miljökvalitetsnormer, 
åtgärdsprogram och förvaltningsplaner. 

Vattendirektivet gäller hur grundvatten, sjöar och 
havsområden påverkas. Vattenmyndigheten har 
fastställt miljökvalitetsnormer som innebär att inget 
vatten får försämras. Kommuner ska med tillsyn 
och VA-planering se till att normen inte överskrids 
och årligen rapportera utveklingen.

 

Kommunen har en viktig roll i det lokala vatten-
vårdsarbetet genom sin lokalkunskap och kontakter 
med allmänheten. Vid planering och byggande ska 
kommuner ta hänsyn till av staten fastlagda åt-
gärdsprogram. Kommunen anser att det är rimligt 
att ta ansvar för vattenkvalitetsfrågor i den egna 
planeringen. 

Förvaltningsplaner och åtgärdsprogram får inte 
innebära att kommunen drabbas av kostnader för 
att leva upp till miljökvalitetsnormer för brister i 
vattenkvalitet som kan kopplas till problem hos 
en enskild fastighetsägare eller företag inom andra 
kommuner. 

Inom ramen för det kommunala planmonopolet 
kan kommunen inte lösa ansvars- och finansierings-
frågor som uppstår på grund av problem på annat 
håll till exempel uppströms i Mälaren. Värmdö kan 
endast ta ansvar för utredning, planering, medver-
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kan i upprättande av åtgärdsprogram och verk-
ställighet för problem som uppstår inom den egna 
kommunen. 

För att uppnå EU:s mål god, vattenstatus till år 
2015, måste vattenkvalitet i stora delar av Värmdös 
kustvattenområde förbättras. Utsläpp i Mälarregio-
nen och kommunen måste minskas. I Värmdö gäller 
det främst närsalter från egna avlopp. Insatserna 
kommer att ställa krav på att resurser avsätts lokalt 

och regionalt samt att enskilda fastighetsägare vid-
tar åtgärder. 

Värmdö kommun bör öka omfattningen av tillsy-
nen av enskilda avlopp och kräva snabbare åtgärder 
vid brister i anläggningar. Vidare bör kommunen 
bygga ut kommunalt VA så långt det är ekonomiskt 
möjligt för att medge bra lösningar i kustnära om-
råden. 
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Värmdö kommun genomför betydande insatser 
genom kartläggning av enskilda avlopp och stor-
skalig VA-utbyggnad. En VA-plan bör tas fram för 
att styra fortsatt utbyggnad. Betydande insatser 
bör göras av Vattenmyndigheten för att begränsa 
uppströms liggande utsläppskällor.
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Statligt markägande

Kustnära statlig mark har ett stort allmänintresse 
och bör göras tillgänglig för rörligt friluftsliv i stäl-
let för att privatiseras.

Mål
Områden som inte behövs för totalförsvaret ska  �
reserveras för rörligt friluftsliv.  

Rekommendationer
Naturreservat bildas på områden som försvaret  �
lämnar Myttinge, Korsö och Malmaön.

Utgångspunkter
När statens innehav av mark- och vattenområden 
omprövas ska kommunen alltid pröva om allmänna 
intressen ska prioriteras.

Riksintresset för Myttinge skjutfält är hävt, men 
fortfarande är det ett militärt övningsområde. 
Försvarets primära intresse är att nyttja området i 
utbildningsverksamhet. Området är på 865 ha och 
togs i drift 1901. 

Inom Myttingeområdet ska motorcrossbana utveck-
las och en helikopterflygplats utredas. 

Utanför Sandhamn finns ytterligare ett utpekat 
riksintresse för totalförsvaret – Korsö. Idag bedrivs 
bara viss övningsverksamhet. Civila verksamheter 
bör även tillåtas nyttja Korsö. 

Korsö bör på sikt ingå i utvecklingen av Sand-
hamnsområdet som är nav för rörligt friluftsliv i 
Stockholms mellanskärgård.

Malmaön är ett annat av försvarets områden som 
har höga naturvärden och stor betydelse för frilufts-
livet. 

Malmaön bör reserveras för rörligt friluftsliv för att 
öka tillgång på fria ständer. Området bör bli natur-
reservat och landskapet vårdas genom naturbete.
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Naturresurshushållning

Hushållning med naturresurser är ett sätt att nå 
en långsiktigt hållbar utveckling. Den strategiskt 
viktigaste resursen för Värmdö är tillgången på 
grundvatten. Produktiv jordbruksmark, områden 
som kan användas för lokal energiproduktion och 
bergmassor för samhällsbyggande är andra resurs-
tillgångar som måste tryggas.

Mål
Kommunen ska hushålla med naturresurser och  �
planera användandet med sikte på återvinning 
och återanvändning.
Bergmassor ska användas istället för naturgrus  �
för att bevara resterande grusåsar som grund-
vattenmagasin.
Högvärdig jord- och skogsmark ska inte exploa- �
teras.

Rekommendationer
Genom lokal samverkan optimeras resursutnytt- �
jande och masshantering i samhällsbyggandet.
Nya bergkrossanläggningar etableras för att  �
ersätta behov av naturgrus eller långväga trans-
porter.
Inga nya täkter för naturgrus tillåts. �

Utgångspunkter
Befintliga grustäkter i Värmdö är i princip utnytt-
jade. I samband med större exploatering utvinns 
bergmassor som ersättningsmaterial.

Eftersom det på flera håll i kommunen är brist på 
grundvatten bör inga nya naturgrustäkter tillåtas 
utan befintliga grusåsar sparas som vattenmagasin.

Inom kommunen finns ett fåtal jordbruk. Produk-
tionen har främst betydelse för landskaps-bilden, 
men är också viktig från sårbarhetssynpunkt.

Uttag av skogsråvara bör ske med hänsyn till att 
merparten av skogarna är tätortsnära och därför av 
stort intresse för friluftsliv. 

Mark och naturresurser måste kunna nyttjas för en-
ergiproduktion baserad på förnybara resurser. Mer 
områden kan även behövas för ökad återvinning 
och återanvändning av resurser.

Genomförande
Inom Värmdö finns inte tillgång till basala natur-
resurser som gör att kommunen kan bli ”självför-
sörjande”. Flera strategiskt viktiga resurser, som 
vatten, energi och livsmedel, måste importeras. 
Hushållning med befintliga resurser är viktigt lik-
som robusta system för att få tillgång till resurser 
som behöver transporteras hit.






