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ÖVERKLAGANDE   Dnr 511-39864-2012 
 

Till 

Länsstyrelsen i Stockholms län 

Box 220 67 

104 22 Stockholm 

stockholm@lansstyrelsen.se 

 

 

 

Överklagande av Beslut om utvidgat strandskydd för Södertälje kommun 

(2014-09-16, dnr 511-39864-2012) 
 

 

Härmed ber Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn och Naturskyddsföreningen i 

Stockholms län att få överklaga Länsstyrelsens i Stockholms läns beslut den 2014-09-16 om 

utvidgat strandskydd för Södertälje kommun (dnr 511-39864-2012) vad gäller Måsnarens 

södra stränder, på de sträckor mellan Almnäs och Stadan som för närvarande har 300 meters 

strandskydd, samt stränderna däremellan som idag inte är strandskyddade. Vi hävdar att dessa 

stränder ska omfattas av utvidgat strandskydd. Skälen härför är som följer. 

 

 

Måsnaren har en mycket stor betydelse för friluftsliv och rekreation. I närområdet finns ett 

stort antal bostäder och boende. I sjöns östra del finns Södertäljes näst största campingplats, 

tillsammans med en mycket välbesökt badplats. Även vintertid frekventeras denna plats flitigt 

på grund av dess närhet till staden och dess lättillgänglighet, inkl parkeringsplats. Runt hela 

sjön löper en strandnära promenad- och strövstig, Måsnarenleden. 

 

Vid sjöns södra spets har Södertälje-Nykvarn Orientering, en av Sveriges bästa 

orienteringsklubbar med 350 medlemmar, sin egenägda anläggning med klubbstuga, bastu, 

badbryggor mm. Områdena väster om anläggningen, det vill säga innefattande även de nu 

aktuella stränderna samt stora områden söder därom, är mycket frekventerade av allmänheten. 

Här finns är också ett antal slingor för skidor och löpning av varierande längder, från 1.5 till 

10 km. I områdena förekommer allt från motionsutövning som orientering, löpning, 

skidåkning mm till bär- och svampplockning. Hit gör skolor och förskolor utflykter, liksom 

föreningar och organisationer. Här förekommer fiske och sjön är populär för kanotister.  

 

Vintertid är sjön oerhört frekventerad för vintersporter av alla de slag: skidor, skridskor, 

issegling, fiske mm, då den också förses med såväl skidspår som en flera kilometer lång 

plogad skridskobana. Sörmlandsleden löper en bit utmed sjöns strand och passerar 

anläggningen. 
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Antalet invånare som bor i närområdet är redan idag är mycket stort. I och med de planer som 

presenteras i Södertälje kommuns Översiktsplan 2013-2030 kommer befolkningsmängden att 

öka väsentligt i och med nya bostadsområden såväl öster som söder om Måsnaren. Av 

speciell vikt vad gäller att värna de nu aktuella stränderna är att stora områdena någon 

kilometer söder om Måsnaren i översiktsplanen utpekas som framtida utredningsområde för 

bostäder. 

 

Vikten av att för framtiden tillförsäkra allmänheten fri tillgång till stränderna och områden för 

rekreation och friluftsliv blir således med tiden allt större. Detta accentuerar behovet av att så 

långt det går värna området söder om Måsnaren mot exploatering och att tillse att det även 

framgent kan nyttjas på sätt som ovan beskrivits. Ett utvidgat strandskydd innebär en ökad 

chans till detta. 

 

 

Mot denna bakgrund hemställer vi att Måsnarens södra stränder, på de sträckor mellan 

Almnäs och Stadan som för närvarande har 300 meters strandskydd, samt stränderna 

däremellan som idag inte är strandskyddade, ska omfattas av utvidgat strandskydd. 

 

 

 

Södertälje och Stockholm 2014-10-10 

 

 

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn 
 

 

 

 

 

Pehr Lind 

Vice ordförande 

076-6480874, pehr.lind@abc.se 

 

 

 

Naturskyddsföreningen Stockholms län 
 

 

 

 

 

Mårten Wallberg 

ordförande 

Tel: +46 (0)8 644 52 70, +46 (0)733 746 714, marten.wallberg@naturskyddsforeningen.se 
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