
Riksintressen 
Tematiskt tillägg Kust och skärgård



Introduktion till presentationen
Denna presentation redogör för de riksintressen som 
finns längs fastlandets kust och i skärgården. 

• Riksintressen
Här redovisas samtliga riksintressen i en karta. 

• Kultur- och naturmiljö
Här redovisas riksintressen gällande kultur- och naturmiljö.

• Friluftsliv och sjöfart
Här redovisas riksintressen gällande Friluftsliv och sjöfart.

• Kust och skärgård
Här redovisas riksintresset Kust och skärgård. 

Gärdsvik, Ljusterö foto: Österåkers kommun
Presentationen är en sammanfattning av 
planhandlingen, för en heltäckande beskrivning, läs 
planhandlingen. 



Riksintressen 

Karta: Österåkers kommun



Riksintressen – Kultur- och naturmiljö 
Kulturmiljö

Inom det tematiska tillägget avgränsning återfinns 
två riksintressen för kulturmiljön.

Roslags-Kulla

• Herrgårdslandskap med gårdsanläggningar som 
speglar olika sidor av 1700-talets herrgårdskultur, 
både vad gäller gårdarnas storlek och 
arkitekturutveckling samt Roslags-Kulla 
sockencentrum med märklig träkyrka från 1706. 

Rydboholm

• Herrgårdslandskap, med Rydboholms slott och 
Östra Ryds kyrka, som visar levnadsbetingelserna 
för landets främsta adelssläkter alltsedan 
medeltidens slutskede. 

Naturmiljö

Inom det tematiska tillägget avgränsning återfinns 
två riksintressen för naturmiljön.

Ullnasjöns De Geermoräner

• Fullständig och mycket geovetenskapligt värdefull 
serie av De Geermoräner. De har högt pedagogiskt 
värde, i synnerhet norr om Deglinge, där ryggarna 
är särskilt tydliga 

Fler riksintressen



Mellanskärgården 

• Mellersta skärgården utgör ett typisk 
sprickdalslandskap med en mångfald av stora och 
små öar åtskilda av sund och fjärdar. Det 
mosaikartade landskapet rymmer ett stort antal 
olika naturtyper. Särskilt värdefulla är stränder, 
grunda vattenområden, våtmarker, ädellövlundar, 
äldre barrskogsbestånd och naturbetesmarker 
som torrängar, kalkfuktängar och strandängar.

• Växt- och djurlivet är rikt. På skären och utmed 
stränderna häckar rikligt med kustfågel. Öar i 
västra delen av Gälnan är viktiga häckningsplatser, 
även barrskogsområden utgör sådana platser. 
Grunda vattenområden är viktiga 
produktionsområden för många djur. 

Ytterskärgården
• Stockholms skärgård utgör ett världsunikt landskap 

med utomordentligt stora värden. 
Skärgårdslandskapet omfattar många öar och präglas 
av vackert slipade granit-/gnejsklippor, en sparsam 
men intressant växtlighet, ett rikt fågelliv samt 
värdefulla brackvattenmiljöer. Skärgårdsområdet är 
en övergångszon till högre salthalt söderut och utgör 
nordligast utbredningsområde för ett antal marina 
arter. 

• Variation av exponering och hydrografi inom området 
ger stor variation i artförekomst och sammansättning. 
Genom områdets orördhet och vidsträckta areal utgör 
det ett viktigt referensområde. Utskärgården bär spår 
av gammal kulturpåverkan. Området har 
utomordentligt stora värden och är intensivt utnyttjat 
av det båtburna friluftslivet. 

• Fågellivet präglas av dykänder och måsfåglar. 
Skärgården utgör landets starkaste fästen för havsörn. 



Riksintressen – Friluftsliv och Sjöfart
Friluftsliv

Inom avgränsningen för tillägget finns tre riksintressen för 
friluftslivet, mellanskärgården, ytterskärgården och 
Bogesundslandet. 

Mellanskärgården 

• Stockholms mellersta skärgård har stor betydelse för 
människor inom friluftslivet som saknar tillgång till egen 
båt genom att det finns många bryggor och linjer med 
reguljär båttrafik. Mellanskärgårdens variationsrika och 
förhållandevis välbevarade kulturlandskap har stora 
värden för friluftslivet. Området erbjuder mycket goda 
förutsättningar för friluftsaktiviteter som fritidsfiske, 
strövande och långfärdsåkning på skridskor. 

• För det båtburna friluftslivet har tillgängliga 
strandavsnitt och ankarvikar i detta område också 
mycket stor betydelse som naturliga natthamnar på väg 
ut mot ytterskärgården eller på väg tillbaka till 
hemmahamnen. 

Ytterskärgården

• Stockholms ytterskärgård intar som helhet en särställning i 
länets natur och är oskattbar som rekreationsområde. De 
största värdena för friluftslivet ligger i den oexploaterade 
naturen med mycket höga natur-och kulturvärden och god 
tillgång på naturhamnar. 

• Ytterskärgårdens mosaik av öar, kobbar och skär ger praktiskt 
taget outtömliga möjligheter för båtlivet men även för fiske, 
paddling och andra naturupplevelser. Vintertid ges vid 
gynnsamma isförhållanden unika möjligheter till 
långfärdsåkning på skridskor. I området finns goda 
förutsättningar för många olika friluftsaktiviteter. T.ex. anses 
naturreservatet Ören vara ett av Sveriges absolut bästa 
surfställen. Området utnyttjas av både vind-, våg- och 
kitesurfare på grund av de utmärkta vind- och 
vågförhållandena som råder vid viss väderlek. Intill tätorten 
Nynäshamn ingår även tätortsnära strövområden som är 
tillgängliga med kollektivtrafik. 



Bogesundslandet

• Bogesundslandet utgör med sitt varierade 
landskap och omfattande vattenkontakt ett 
mycket viktigt friluftsområde. Det tätortsnära läget 
gör att området är viktigt för många människors 
friluftsliv och kan nyttjas ofta och mycket. 
Området är en del av Stockholms regionala 
grönstruktur och tillhör Bogesundskilen. 

• Här finns stora sammanhängande skogsområden, 
ett rikt kulturlandskap samt ett flertal långa spår 
och leder. Området upplevs på många platser som 
tyst och i de mest välbevarade partierna kan 
skogen upplevas trolsk och orörd. De långa 
stränderna har en varierande karaktär och en del 
strandavsnitt är lättframkomliga och lämpar sig för 
många vattenanknutna friluftsaktiviteter som t.ex. 
bad, fiske samt skridsko- och skidåkning. 

Sjöfart

Inom avgränsningen för tillägget finns två 
riksintressen för sjöfart, Furusundsleden och 
Husaröleden 

• Furusundsleden

• Husaröleden 



Riksintressen – Kust och skärgård
Kust och skärgård

Riksintresset för kust och skärgård innefattar hela det tematiska tilläggets 
avgränsning. 

Kust och skärgård 

• Österåkers kust- och skärgårdsområde är, med hänsyn till de natur- och 
kulturvärden som finns i området, i sin helhet av riksintresse och omfattas av 
särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB. Exploateringsåtgärder och 
andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om de kan ske på sådant sätt 
som inte påtagligt skadar områdenas natur och kulturvärden. 

• Fritidshusbebygelse får endast komma till stånd i form av komplettering till 
befintlig bebyggelse eller om det tillgodoser friluftslivets intressen eller avser 
enkla fritidshus i närheten av storstadsregioner. Bestämmelserna innebär dock 
inte någon restriktion för utvecklingen av stadsbygden då bestämmelserna inte 
skall utgöra hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala 
näringslivet. 
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