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Yttrande Utvidgat strandskydd Nykvarns kommun (M2014/02370/Me):  
 
Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn har redan tidigare lämnat synpunkter på första 
förslaget som Länsstyrelsen lämnat till beslut om utvidgat strandskydd för Nykvarns kommun 
(NK).  
 
Det första, ursprungliga förslaget från Länsstyrelsen var mycket bra, och i linje med kretsens 
ståndpunkter. Vi påpekade redan då i vårt remissvar vikten av att bibehålla 300 m’s gränsen runt 
Riksintressena Yngern och Mälaren.  
 
Nykvarns kommun har därefter till Länsstyrelsen inkommit med ett särskilt yttrande 
(KS/2013:53) för att få tillstånd radikala förändringar av Länsstyrelens första, ursprungliga förslag 
med en minskning till 100 m för fastigheten Älgbostad (Norra Yngern), Mälarområdena 
Sundsvik-Stensättra, Stensättra-Björknässtrand, Stora Härnö-tidigare hamnen i Taxinge, sjön 
Måsnaren, och angivet att man också önskar begränsningar för (östra) Långsjön, som dock 
hanteras som ett separat ärende. 
 
Vi vill med detta yttrande motsätta oss delar av Länsstyrelsens Yttrande över överklaganden i 
fråga om utvidgat strandskydd i Nykvarns kommun; Älgbostad och Lilla Måsnarens Sydvästra  
strand.  
Vi ifrågasätter också varför sjön Måsnaren överhuvudtaget inte kommenteras i Länsstyrelsens 
Yttrande, och Länsstyrelsens Yttrande måste därför kompletteras avseende detta. 
 
Älgbostad:  
 
Ängarna till den lilla gården, som NK vill exploatera för villaboende, uppskattas i dag mycket för 
de stora blombestånden, som alla medborgarna gläds åt varje försommar. Någon inventering av 
floran i detta område är inte utförd. Det finns en betydande lokal opinion mot exploatering och 
minskning av strandskyddet till 100 m.  
Området ligger dessutom i sin helhet i Bornsjökilens värdekärna (RUFS Gröna kilar), som ska 
undantas från bebyggelseexploatering och inom 300 m avstånd från Riksintresset Yngern. Ett av 
huvudargumenten för den senare klassningen (NRO01032) är sjöns så gott som helt obebyggda 
strandlinje. I dagsläget finns ingen tätortsbebyggelse alls runt sjön, och detta bör inte heller 
introduceras, då det bl.a. skulle förhindra fri rörlighet för klövdjur.  
Kommunen har idag ingen brist på lediga/obebyggda villatomter och det lilla, obetydliga nya 
bostadsantalet, som en exploatering skulle leda till, saknar betydelse för Stockholmsregionens 
bostadförsörjning.   
Kommunen bör kunna tillskjuta de medel som krävs för att det lilla antalet nuvarande 
angränsande fastigheter, som man önskar ansluta till kommunalt VA, blir anslutna, utan att man 
skövlar de fina naturvärdena som idag finns i området. Att utveckla kommunalt VA är i sig inget 
skäl för att upphäva utvidgat strandskydd, vilket Länsstyrelsen också själv anger i sitt Yttrande. 
Vi delar inte heller Länsstyrelsens uppfattning att området redan skulle vara ianspråktaget i en 
betydande omfattning, som skulle motivera upphävande av 300 meters zonen. Vi vill också 
poängtera att uppgiften om att Länsstyrelsen redan i sitt första, ursprungliga förslag föreslog en 
minskning, inte stämmer; minskningen till 100 m tillkom först i efterhand pga. påtryckningar från 
NK.  
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En minskning till 100 m och exploatering innebär att Grönkilen, som på den denna plats är 
speciellt djup, skärs av från strandkontakt med Riksintresset.  Risk finns också för att urholka 
Riksintressets värde för naturvården, vilket är nära kopplat till de strandnära områdena. 
Länsstyrelsen anför själv att det många gånger är värdefullt också för naturupplevelsen med breda 
strandskyddszoner, vilket i allra högsta grad gäller detta område, och Hökmossens friluftsbad.   
 
Mälarområdena:  
 
Beträffande Sundsvik-Stensättra, Stensättra-Björknässtrand, Stora Härnö-tidigare hamnen i 
Taxinge:  Naturskyddsföreningen Södertälje-Nykvarn stöder Länsstyrelsen Yttrande (Område A, 
B, C).  
 
Lilla Måsnarens Sydvästra strand och (östra) Långsjön: 
 
En betydande del av sjön Måsnaren ligger i NK, och ovanstående strandlinje (Lilla Måsnarens 
Sydvästra strand) är en viktig del för sjöns fågelliv. Här sägs både liten hackspett och rördrom 
häcka. Vi motsätter oss därför en minskning till 100 m strandskydd också här. Det är för oss 
oklart varför Länsstyrelsens Yttrande inte berör denna del av strandskyddet för Nykvarns 
kommun, och vi vill ånyo också protestera mot en ev. minskning av strandskyddet för (östra) 
Långsjön, med samma motivering. Det har inte gjorts någon inventering av fågellivet på dessa 
lokaler, vilket borde ha utförts, innan förslag på minskning framförts. Bebyggelseexploatering av 
Långsjöns strand är högst olämpligt, då boende här skulle bli helt bilberoende. 
 
Sammanfattningsvis, Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn föreslår Miljödepartmentet att 
upphäva Länsstyrelsens förslag till minskning av strandskyddet för Älgbostad och Lilla 
Måsnarens Sydvästra strand samt (östra) Långsjön. Förslagen borde ha föregåtts av 
inventering av fågelliv och flora. Länsstyrelsens Yttrande är dessutom inkomplett och saknar 
kommentarer om Måsnaren och (östra) Långsjön. 
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