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Stora delar av den svenska kusten är i sin helhet
riksintresse enligt Miljöbalken (MB) kap.4 för sina
samlade natur- och kulturvärden. Kustområdena
och skärgårdarna i Södermanland och Uppland
från Oxelösund till Herräng och Singö är ett sådant
område. Här skall turismens och då särskilt det
rörliga friluftslivets intressen beaktas. Bestämmel-
serna innebär dock inte någon restriktion för
utvecklingen av befintliga tätorter, av det lokala
näringslivet eller anläggningar som behövs för
försvaret. Bestämmelserna innebär vidare att det
i princip inte får tillkomma någon ytterligare fri-
tidsbebyggelse inom kust- och skärgårdsområdet.
Fritidsbebyggelse får komma till endast i form av
komplettering till befintlig bebyggelse. Finns det
särskilda skäl får fritidsbebyggelse som tillgodoser
det rörliga friluftslivet till komma.

I Värmdö finns det dessutom ett antal geogra-
fiskt avgränsade områden av riksintresse för natur-
vård, friluftsliv, kultur, fiske, sjöfart och totalför-
svaret enligt MB kap. 3:6.

Exploateringsföretag eller andra ingrepp i mil-
jön får endast komma till stånd i dessa områden om
åtgärden ej kan anses ha bestående negativa kon-
sekvenser eller tillfälliga stora konsekvenser. Här
redovisas hur kommunen i sin planering avser att
tillgodose riksintressena.

Riksintressen utses och avgränsas av länsstyrelsen på
uppdrag av staten. Kommunen kan till viss del göra
tolkningar av riksintresset genom översiktsplanen men
är även skyldig att i planen redovisa hur riksintressets
värden ska tillgodoses. Länsstyrelsen kan undanta de
delar i en översiktsplan som anses strida mot ett riks-
intresse. Motstående riskintressen prövas av regeringen.

Mål och värdering av motstående intressen
Kommunen anser att riksintressen för natur och
friluftsliv miljöbalken 3:6 är överordnade eventu-
ella nya riksintressanta farleder. 

I ytterskärgårdens områden utan permanentboen-
de är riksintresse för natur och friluftsliv överord-
nat intresse för mobil telekommunikation. 

FRILUFTSLIV OCH NATURVÅRD
Ofta sammanfaller riksintressen för naturvård och fri-
luftsliv eftersom de stora oexploaterade områden som
är attraktiva som rekreationsområden också är hemvist
för en mängd känsliga växt- och djurarter. De olika
intressena kan leda till konflikter. För Värmdös del sker
detta i t.ex. viktiga reproduktionsområden för sjöfågel,
rovfågel och säl. Det är därför viktig att sätta av fågel-
och sälskyddsområden. Behovet av bullerbegränsning
diskuteras nu också inom vissa områden.

Naturvärden kan också vara beroende av frilufts-
livet. Alla kulturmarker måste hävdas för att bibehålla
landskapsvärden och den biologiska mångfalden.
Friluftslivet är en viktig inkomstkälla för den fast-
boende skärgårdsbefolkningen, de människor som
främst kan  hävda kulturlandskapet.

Mellersta delen av Stockholms skärgård
Rekommendationer

Arbeta för att behålla alla oexploaterade stränder
tillgängliga för allmänhet och växt- och djurlivet,
dvs. en mycket restriktiv tillämpning av  strand-
skyddsbestämmelserna. 

Stärka skyddet i grundområden (mindre än 6 m
djupa) och i områden som är viktiga för fågellivet.

Vidmakthålla och utveckla den befintliga skär-
gårdsbefolkningens  utkomstmöjligheter. 

Särskilda riktlinjer arbetas fram för skogsbruket i
skärgården. Speciellt viktigt är det att lövskog och
mindre öar undantas från egentligt skogsbruk. 

Arbeta fram en kustplan. 

Mellersta skärgården är riksintresse för både friluftsliv
och naturvård. Området för friluftsliv är något större i
innerskärgården och omfattar även Erstaviken och
Björnöområdet på Ingarö.

Naturvärdena i mellanskärgården är stora och mång-
formiga. Särskilt värdefulla är stränder, grunda vatten-
områden, våtmarker, ädellövlundar, äldre barrskogs-
bestånd och naturbetesmarker som torrängar, kalkfukt-
ängar och strandängar.

Representativa odlingslandskap med lång konti-
nuitet finns kring Gällnö – Hjälmö – Karklö – Svartsö.
Området är ett av få i Stockholms skärgård med flera
levande skärgårdsjordbruk och naturtyper som till stora
delar försvunnit i övriga skärgården. Omväxlingen gör
öarna attraktiva som strövområden. Här finns möjlighe-
ter att finna en ostörd badklippa eller en lugn ankarvik.
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Väg som eventuellt
blir riksintresse

Farled av riksintresse
Riksintresse för fiske

Natura 2000 områden
Riksintresse för naturvård
Riksintresse för friluftsliv
Riksintresse för kulturmiljö
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