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Enheten för naturvård
Ulf Birgersson

Enligt sändlista

Två nya områden av riksintresse för friluftsliv och revidering av nio områden i Stockholms län
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har den 19 januari 2017 beslutat om 78 nya och uppdatering av 68 befintliga riksintresseområden för friluftslivet (enligt 3 kap. miljöbalken). Tidigare, i april 2016, togs beslut om uppdatering
av 132 områden. I och med dessa beslut finns nu elva områden av riksintresse för
friluftslivet utpekade i Stockholms län, se nedan. Förutom två nya områden, Bornsjön och Järvafältet har de nio befintliga områdena fått reviderade avgränsningar
och uppdaterade värdebeskrivningar. Besluten tas i omgångar och i Stockholms
län återstår två områden, Rösjön-Vallentunasjön-Rönninge by och UlriksdalHaga-Djurgården.Länk till Naturvårdsverkets webbplats
Länsstyrelsernas översyn
Länsstyrelserna fick 2013 i uppdrag av regeringen att lämna underlag till Naturvårdsverket med översiktliga bedömningar av nuvarande och eventuellt tillkommande
områden som kan vara av riksintresse för friluftslivet. Länsstyrelsen i Stockholm tog
fram förslag till fyra nya riksintresseområden och uppdateringar av de nio befintliga områdena, särskilt utifrån de långsiktiga behoven av tätortsnära natur för friluftsliv. I arbetet med översynen hade Länsstyrelsen dialog med berörda kommuner och Tillväxt- och regionplaneförvaltningen vid Stockholms läns landsting med
flera. Länk till länsstyrelsens redovisning av uppdraget 2014
I översynen utgick Länsstyrelsen från Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer. Översynen gjordes för att uppdatera riksintressena utifrån
ny kunskap och aktuella förhållanden. En förutsättning var att riksintresseområdena ska ha så stora friluftsvärden att de är eller kan bli attraktiva för såväl
svenska som utländska besökare. En annan utgångspunkt var att områdena ska
vara viktiga för många människors friluftsliv och att de kan användas ofta och
mycket. Länsstyrelserna i de tre storstadsregionerna hade därför i uppdrag att särskilt beakta behovet av tätortsnära natur.
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten beslutar
Naturvårdsverket fattar beslut om landområden och Havs- och vattenmyndigheten
om vattenområden för nya och uppdaterade riksintresseområden för friluftsliv.
Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv är en del av miljöbalkens
hushållningsbestämmelser som syftar till en god hushållning med mark, vatten
och naturresurser. Områden som är av riksintresse för friluftsliv ska skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön (3 kap. 6 § miljöbalken).
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Länsstyrelsen Stockholm
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Regeringsgatan 66

010-223 10 00

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm
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010-223 11 10
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Att peka ut ett område som riksintresse för friluftslivet innebär inte ett stopp för
områdets utveckling. Det går att utveckla riksintresseområdena om man samtidigt
tar hänsyn till områdenas värden för friluftslivet och inte påtagligt skadar dessa
värden. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten anger vilka områden
som är av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Kommunerna ska redovisa hur
de avser att tillgodose de redovisade riksintressena i sina översiktsplaner.
Områden av riksintresse för friluftslivet i Stockholms län
Beteckning Områdesnamn

FAB 01

FAB 02
FAB 03

Stockholms skärgård; yttre
delen. Länk värdebeskrivning
Stockholms skärgård; mellersta delen. Länk värdebeskrivning
Tärnanområdet
(tidigare Össebygarn–
Roslagskulla) Länk värdebeskrivning

Beslut

Kommuner

19-jan-17

Haninge, Norrtälje, Nynäshamn, Södertälje, Tyresö,
Värmdö, Österåker

19-jan-17

Norrtälje, Värmdö, Österåker

21-apr-16

Norrtälje, Vallentuna, Österåker

FAB 04

Bogesund Länk värdebeskrivning

21-apr-16

Vaxholm, Österåker

FAB 05

Nacka–Erstavik–Flaten
(tidigare Nacka–Erstavik)

21-apr-16

Nacka, Stockholm

21-apr-16

Ekerö, Södertälje, UpplandsBro

21-apr-16

Haninge, Tyresö

21-apr-16

Botkyrka, Haninge, Huddinge

19-jan-17

Södertälje

19-jan-17

Botkyrka, Salem, Södertälje

19-jan-17

Järfälla, Sollentuna, Stockholm

Länk värdebeskrivning

FAB 06
FAB 07

Björkfjärden–Prästfjärdens
övärld Länk värdebeskrivning
Tyresta–Åva–Gålö
(tidigare Tyresta–Åva) Länk
värdebeskrivning

FAB 08
FAB 09

Hanveden
(tidigare Ågesta–Lida–
Riksten) Länk värdebeskrivning
Tullgarn–Södra Mörkö
(tidigare Tullgarn) Länk värdebeskrivning

FAB 10

Bornsjön (nytt område) Länk

FAB 11

Järvafältet (nytt område) Länk

värdebeskrivning

värdebeskrivning

Av bilagd kartöversikt framgår länets riksintresseområden för friluftsliv. I kartverktyget Skyddad natur på Naturvårdsverkets webbplats finns närmare information om områdenas utsträckning samt områdenas värdebeskrivningar.
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Områden av riksintresse för friluftslivet. Översiktskarta, 20170210
Sändlista
Botkyrka kommun, kontaktcenter@botkyrka.se
Ekerö kommun, kommunstyrelsen@ekero.se
Haninge kommun, haningekommun@haninge.se
Huddinge kommun, huddinge@huddinge.se
Järfälla kommun, kontakt@jarfalla.se
Nacka kommun, info@nacka.se
Norrtälje kommun, norrtalje.kommun@norrtalje.se
Nynäshamns kommun, miljo-och-samhallsbyggnadsnamnden@nynashamn.se
Salem kommun, info@salem.se
Sollentuna kommun, sollentuna.kommun@sollentuna.se
Stockholm stad, miljoforvaltningen@stockholm.se
Stockholm stad, stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Södertälje kommun, sodertalje.kommun@sodertalje.se
Tyresö kommun, kommun@tyreso.se
Upplands-Bro kommun, kommun@upplands-bro.se
Upplands Väsby kommun, vasbydirekt@upplandsvasby.se
Vallentuna kommun, kommun@vallentuna.se
Vaxholm stad, kansliet@vaxholm.se
Värmdö kommun, varmdo.kommun@varmdo.se
Österåkers kommun, kommun@osteraker.se
Solna stad, kontakt@solna.se
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen vid Stockholms läns landsting registrator.trf@sll.se
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se
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