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Värmdö kommun hyser en helt unik natur med sin
småbrutna kust och sina miltals stränder. I kom-
munen finns också stora skogsområden med 200
nyckelbiotoper, öppna kulturlandskap och några av
regionens mest förnäma våtmarker.

Många som bor på Värmdö har bosatt sig här
på grund av naturen och miljön. För tusentals
människor är Värmdö en oas i regionen som kan ge
lugn och ro i en alltmer stressad vardag. För väx-
ter och djur blir Värmdös grönområden allt vik-
tigare eftersom exploateringen i centrala områden
ökar trycket på grönområdena. 

Mål
Värmdö expanderar utan påfrestningar på miljön.

Naturligt förekommande växt- och djurarter ges
förutsättningar att fortleva under naturliga beting-
elser och i livskraftiga bestånd. 

Skyddet av strövområden ska stärkas. 

Rekommendationer
Vid nästa revidering av översiktsplanen ska kom-
munen ha upprättat en lokal grönstrukturplan. 

Områden redovisade på kartorna om Höga natur-
värden utgör områden med höga naturvärden en-
ligt miljöbalken (MB) 3:6. Inga åtgärder som ska-
dar dessa områdens värden ska tillåtas. 

Områden redovisade på kartorna om Höga natur-
värden utgör ekologiskt särskilt känsliga områden,
ESKO, enligt MB 3:3. Åtgärder som påverkar om-
rådens värden negativt ska undvikas. 

Inga exploateringar bör tillåtas i nyckelbiotoper
som finns redovisade på kartorna om Höga natur-
värden. 

Naturreservat inrättas kring Långviksträsk. Saltarö
– Skälsmarareservatet utvidgas av Länsstyrelsen. 

Storskogen – Nora området samt Farstalandet
söder om väg 222 och Gottholma är utrednings-
område för säkerställande av natur- och rekrea-
tionsvärden. 

OMRÅDEN MED HÖGA NATURVÄRDEN
Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt
som har betydelse ur allmän synpunkt på grund av
sina natur- eller kulturvärden eller med hänsyn till fri-
luftslivet skall så långt som möjlig skyddas mot åtgär-
der som kan påtaglig skada natur- eller kulturmiljön.
Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av
tätorter skall särskilt beaktas. (MB 3:6)

Värmdö har stora områden med mycket höga naturvär-
den både av nationellt, regionalt och lokalt intresse. För
riksintressanta områden se avsnitt om riksintressen.

Klassningen av områden enligt miljöbalken 3:6 har
baserats på länsstyrelsens naturvårdsprogram från 1983
och deras arbetsmaterial för en revidering av program-
met från 1996.

De utpekade områdena har så höga naturvärden att
ett säkerställande eller upprättande av skötselplaner på
lång sikt borde utarbetas. I all planeringen måste stor
hänsyn tas till dessa områden.

Ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO)
Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från
ekologisk synpunkt skall så långt som möjlig skyddas
mot åtgärder som kan skada naturmiljön. (MB 3:3)

All natur är känslig natur och hänsyn till de eko-
logiska sambanden ska tas vid all planering. Vissa ty-
per av områden är dock särskilt känsliga och i behov av
speciell hänsyn. Bestämmelserna om ESKO är ofta
tillämpbara på små områden och det är därför främst
kommunerna som kan ta ansvar för dessa områden i sin
planering.

Ekologiskt känsliga områden sammanfaller ofta
med områden som har höga naturvärden, men det kan
också vara områden som i sig inte är speciellt värde-
fulla men har en nyckelfunktion t.ex. som spridnings-
korridorer. ESKO områden kan även vara mycket hårt
belastade områden som inte tål ytterligare belastning
t.ex. näringsrika trösklade havsvikar. I allmänhet kan
ESKO områden utgöras av:

Områden med instabila produktionsbetingelser
eller med ogynnsamma återväxtförutsättningar
som till exempel: 

– hällmarker

– näringsrika sjöar

– sandstränder
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Utredningsområde för
natur och rekreation

Nyckelbiotoper i skog
Ekologiskt särskilt känsliga områden

Områden med höga naturvärden
Biotopskyddat område

Pågående reservatsbildning
Naturreservat
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