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Hur grönområden hänger ihop är många gånger
lika viktigt som vilka typer av naturvärden de oli-
ka områdena hyser. Gröna korridorer mellan na-
turområden är en förutsättning för att bevara den
biologiska mångfalden. Grönområdens belägen-
het, närhet till bostäder samt skötsel är också helt
avgörande för hur naturen upplevs och nyttjas av
människan.

Mål
Den regionala grönstrukturens värde som funk-
tionsduglig spridningskorridor för växter och djur
samt som rekreationsområde för människor ska bi-
behållas. 

Grönområdenas natur- och sociala värden ska bevaras. 

Bibehålla förutsättningarna för ett livskraftigt jord-
och skogsbruk så att kulturlandskapet med dess
biologiska mångfald och estetiska/kulturella vär-
den bibehålls. 

Värmdöborna ska ha lättillgängliga strövområden. 

Alla barn ska ha tillgänglighet till pedagogiskt in-
spirerande och fysiskt utvecklande naturmiljöer i
sin dagliga verksamhet. 

Rekommendationer
Ingen exploatering som reducerar den regionala
grönstrukturens värde får komma till stånd. 

Kommunägda skogar ska ha en naturvårdsinriktat
skötsel utan krav på avkastning. 

Ingen exploatering av brukningsbar jordbruks-
mark får ske. 

Vid planering av bostäder i anslutning till aktiva jord-
bruk ska alltid en skyddszon avsättas som förhindrar
framtida konflikter (lukt, störning, allergier etc.). 

Kartering av grönområden med sociala värden
(t.ex. rekreationsområden och tätortsnära ströv-
områden) bör utföras inom ramen för en lokal
grönstrukturplan. 

All planering ska sträva mot att ingen värmdöbo har
längre än 500 meter till ett strövområde på 10 ha. 

Ingen exploatering som fragmenterar eller nega-
tivt påverkar närströvområden eller övriga rekrea-
tionsområden bör komma till stånd. 

Områden markerade som större, viktiga tätorts-
nära rekreationsområden och områden kring mar-
kerade cykel- och vandringsleder på kartan Grön-
struktur och rekreation anses som områden viktiga
för friluftslivet enligt miljöbalken 3:6. Ingen exp-
loatering som försämrar områdens värde för rek-
reation bör komma till stånd.

Vid lokalisering av nya förskolor/skolor ska man
beakta att det i närheten av verksamheten finns
lämplig naturmark. En redovisning av närnatur-
områden till befintliga förskolor och grundskolor
bör ingå i en lokal grönstrukturplan. 

Regional grönstruktur
Den regionala grönstrukturen är en förutsättning för
att bibehålla en fullständig flora och fauna i
Stockholmsområdet och av stor vikt för det rörliga fri-
luftslivet. Grönstrukturen byggs upp av värdekärnor
som hyser områden med stora naturvärden. Kärn-

områdena binds ihop av gröna kilar som fungerar som
spridningskorridorer. En fullgod spridningskorridor
skall vara 500 meter med en buffert om 500 meter på
vardera sida, totalt ca 1,5 km. 

Grönstrukturens utformning är till stor del anpas-
sat till biologiska värden. Under vintern 2003 arbetar
regionplanekontoret med en översyn av grönkilstruk-
turen med hänsyn på sociala värden. Kartering av oli-
ka rekreationsvärden sker där allt från större, tysta na-
turskogar till badplatser och naturnära serveringar in-
går. Den regionala grönstrukturen kan komma att till
viss grad ritas om efter att denna karteringen är utfört.
Översiktsplanens intention är att bevara grönstruktu-
ren. Särskilt känsliga är de områden där strukturen står
i fara för att delas av. Sådana områden som behöver sär-
skilt omsorg är grönområden kring Ösbyträsk och
Mölnvik, centrala Ormingelandet samt centrala Ingarö. 

Lokal grönstruktur
En målsättningen är att alla värmdöbor skall ha goda
förutsättningar för att vistas i naturen utan att behöva
åka bil. Undersökningar tyder på att avstånd längre
300 – 500 meter gör att folk avstår från kvällsprome-
naden i naturområdet. En 20 – 30 minuter daglig pro-
menad ökar den enskildas välmående och sparar sam-
hället stora utgifter för hälsovård. 

Även inom tätbebyggda områden är grönstrukturen
viktig. I Värmdö finns naturen nära, utnyttjas detta i be-
byggelseutvecklingen minskar behovet av att anlägga
parkmark. Vid all detaljplanering ska målsättningen
vara att området ska genomskäras av en ”mikro grön-
struktur” med tydliga och inbjudande stråk ut till de
större promenadområdena. En ”mikro grönstruktur”
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