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Synpunkter gällande översyn av utvidgat strandskydd i Botkyrka

Näturskyddsfo� reningen i Botkyrkä och Sälem här täcksämt beretts tillfä� lle ätt fä�  inkommä 
med synpunkter, pä�  den pä�gä�ende o�versynen äv det uto� käde strändskyddet, i Botkyrkä och 
i Sälems Kommun.

Nuläget 
Det uto� käde strändskyddet omfättär 24 strä�nder cä 15 sjo� är, Mä� lärsträ�nder, och 
Ö. stersjo� strä�nder. Vi ser det ogo� rligt ätt i detälj kunnä ge synpunkter och viktä dessä 
strä�nder inom begä� rd tid. Helä strändskyddet skä ses ur ett lä�ngsiktigt och holistiskt 
perspektiv. Bornsjo� kilens ho� gä näturvä� rden utgo� r en viktig ho� rnsten fo� r den biologiskä 
mä�ngfäldens bevärände.  Vi vä� ljer ätt främhä� llä nä� grä äv dessä unikä strä�nder specifikt.

Sammanfattning Gällande Botkyrka och Salem
Syftenä med ett uto� kät strändskydd främgä� r tydligt i miljo� bälken i 7 käp 13§ :
-  Att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden. 
-  Att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Med det storä och o� kände befolkningstrycket pä�  regionen ä� r det äv ytterstä vikt ätt behä� llä 
det uto� käde strändskyddet, fo� r kommände generätioner. Fo� r nuvärände och främtidä behov
äv ekosystemtjä�nster, sämt fo� r biologiskä, rekreätions, men ä�ven fo� r rä� ttvise och kulturellä 
vä� rden. Vi finner ätt de ro� dmärkeräde strä�ndernä pä�  Botkyrkä- kärtän, mä� rktä som 
”Arbetsmäteriäl”, pekär ut strä�nder dä� r det utökade strandskyddet måste bevaras.
 
Följande strandområden vill vi särskilt framhålla
Som sto� d ä�beropär vi, prop. 2008/09:119 s. 99 ”kän beslutet om utvidgät 
strändskyddsomrä�de kommä ätt ävse” 
1. Områden som omfattas av annat områdesskydd, till exempel naturreservat, 
och Natura 2000 områden som inte innebär samma skydd för strandområden 
som bestämmelserna om strandskydd, 
2. Riksintresseområden enligt 3 kap. 6 § andra stycket och 4 kap. 2–8 §§, är 
relevanta för strandskyddet, 
3. Kust- och skärgårdsområden som inte redan har förlorat i betydelse på 
grund av exploatering, 
4. Grunda havsbottnar av betydelse för flora och fauna, 
5. Välbesökta friluftsområden eller områden som har tydlig potential att bli 
det och som riskerar att gå förlorade utan ett nybyggnadsförbud, 
6. Tätortsnära strövområden, eller 
7. Ekologiskt känsliga områden som inte omfattas av annat områdesskydd
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Stränder i Botkyrka kommun

Två mil havsstränder
 Kaggfjärden: Kägghämrää�n med sitt riksintresse fo� r reproduktion äv hävso� ring, mynnär ut
i Käggfjä� rden och skäpär godä fo� rutsä� ttningär ä� ven fo� r ännän fiskreproduktion och fä� gelliv,
skä skyddäs med ett uto� kät strändskydd.
Käggfjä� rden med sin bottentro� skel, lä� gä vättenomsä� ttning kän liknäs vid ett innänhäv i 
miniätyr. Med bitvis grundä bottnär och erosionsbenä�gen stränd, dä� r o� vrigä strä�ndernä ä� r 
vä� lbeso� ktä friluftsomrä�den fo� r bäd, fiske och bä� tliv. 

A. nnu finns nä�grä . ”Kust- och skärgårdsområden som inte redan har förlorat i betydelse på 
grund av exploatering” som skä fortsä� ttä ätt omfättäs och ändrä omrä�den som beho� ver ett 
uto� kät strändskydd som Hällsfjä� rdens stränd.

Mälarstränder
Mä� lärsträ�ndernä ä� r viktigä tä� tortsnä� rä och vä� lbeso� ktä stro� vomrä�den fo� r boende i de norrä 
delärnä äv Botkyrkä. Dä� r friluftsäktiviteternä, bäd, bä� tliv och fiske dominerär.    
A. ven gro� nmärkeräde Slägstä stränd bo� r fä�  uto� kät strändskydd. 

Sjön Aspen
Det utökade strandskyddets syfte är långsiktigt. Ingen vet vad som kommer att hända med det 
osäkra nöjesparkprojektet i Hågelby, vid en eventuell konkurs eller ägarbyten i framtiden. Denna
aspekt måste tas med i bedömningen av ett tänkt upphävande och kan bli prejudicerande.
De områden som länsstyrelsen vill upphäva strandskyddet för tjänar på olika sätt sitt syfte för 
födosök för olika djur, även häckning, barnkammare och skydd samtidigt som områdena hålls 
öppna och tillgängliga för det tätortsnära friluftslivet.

Vi sto� djer oss pä�  Miljo� bälkens 3 käp om grundlä� ggände bestä�mmelser fo� r hushä� llning med 
märk- och vättenomrä�den, med betoning pä�  §6. ”Mark- och vattenområden samt fysisk miljö 
i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller 
kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder 
som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.”

Stränder i Salems kommun
Fo� ljände strä�nder beho� ver hä ett uto� kät strändskydd:

Sjön Uttran
All märk som grä�nsär mellän näturreservätet Gärnudden och Utträn beho� ver ett uto� kät 
strändskydd, sämt o� vrigä Utträns oro� rdä strä�nder med unik insjo� nätur med bergsbränter, 
älsockelsträ�nder och fiskljushä� ckning. Den lä�ngsmälä sjo� n Utträn ä� r en mycket populä� r sjo�  
fo� r friluftsliv. 
Sjo� n utnyttjäs äv enskildä, Stockholms regionens Scouter och Friluftsfrä�mjärgrupper fo� r 
bäd, simtä�vlingär, päddling, sämt skid-och skridskoä�kning vintertid. 

Sjön Tullan, samt de Mälarstränder från Högantorp till Vällinge, här behov äv ett 
uto� kät strändskydd.
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Med Vä�nligä Hä� lsningär, fo� r styrelsen          Utträn  2013-01-06.

Jän Govellä Arne So� derbom
Ördf. V. Ördf.

 

Fo� reningskretsen Näturskyddsfo� reningen Botkyrkä och Sälem med 1700 medlemmär  
bildädes 14 juni 1975 och ingä� r i riksfo� reningen med 192 000 medlemmär.

Naturskyddsföreningen i Botkyrka och Salem
Adress  c/o Arne So� derbom Rosendälsvä�gen 4. 147 63 Utträn
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