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Enligt sändlista 

 
 
Utvidgade strandskyddsområden i och vid Östersjön i Oxelösunds kommun.  
 
BESLUT 
 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 14 § miljöbalken att strandskyddsområdet ska vara 
utvidgat i följande områden i och vid Östersjön i Oxelösunds kommun.  
 
1) Fastlandsstränder med avgränsningar enligt det bifogade kartbladet till högst 300 meter från 
strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, 
2) på alla öar upp till 300 meter från strandlinjen, men inte i områden med detaljplan, och  
3) ut till 300 meter från strandlinjen i alla vattenområden vid de stränder som avses i 1) och 2).  
 
Under förutsättning att beslutet vinner laga kraft upphäver Länsstyrelsen sitt beslut den 18 juni   
1975 om utvidgat strandskyddsområde i den del som avser områden i Oxelösunds kommun. 
 
Detta beslut kan överklagas till regeringen, Miljödepartementet (se nedan). 
 
UPPLYSNINGAR 
 
Enligt 7 kap. 14 § miljöbalken gäller beslutet omedelbart även om det överklagas. Det innebär att 
beslutet ska tillämpas genast, såvida regeringen inte efter ett överklagande föreskriver annat. 
 
Kartbladet visar fastlandsstränder i Oxelösunds kommun där strandskyddsområdet är utvidgat till 
300 meter från strandlinjen eller till en gräns närmare strandlinjen som sammanfaller med t.ex. en 
väg eller fastighetsgräns. Avståndet 300 meter ska mätas från strandlinjens läge vid normalt medel-
vattenstånd. Strandlinjens läge varierar med medelvattenståndet. I de fall 300-metersgränsens läge 
måste bestämmas noggrant behövs aktuella fakta om vad som är det normala medelvattenståndet.  
 
Det generella strandskyddet inom 100 meter från strandlinjen gäller överallt där strandskydds-
området inte är utvidgat och där strandskyddet inte har blivit upphävt i områden med detaljplan.   
 
Enligt Länsstyrelsens beslut den 1 november 2011 ska förbuden i länets strandskyddsområden inte 
gälla kompletteringsåtgärder inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 
25 meter och inom en tomtplats som har angetts i ett dispensbeslut. 
 
ÄRENDETS HANDLÄGGNING 
 
För att skydda strandområden av riksintresse för naturvård och friluftsliv beslutade Länsstyrelsen år 
1975 att utvidga strandskyddsområdet till högst 300 meter på västra sidan av ön Bjurhalsen, västra 
delen av ön Beten, Ålö, Stora Träsö och Hasselö i Oxelösunds kommun. Efter den 31 december 2014 
gäller strandskyddet i ett utvidgat strandskyddsområde bara om det finns ett beslut enligt nuvarande 
bestämmelser i miljöbalken. 
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Länsstyrelsen har övervägt behovet av utvidgade strandskyddsområden, samrått med tjänstemän i 
Oxelösunds kommun och utarbetat ett förslag. Kommunen, myndigheter och organisationer har 
beretts tillfälle att lämna yttranden över förslaget. Ägare och innehavare av särskild rätt till marken 
har förelagts att yttra sig senast den 20 januari 2012. Föreläggandet har delgivits genom kungörelser 
senast den 8 december 2011 i Södermanlands Nyheter och Post- och Inrikes Tidningar. Oxelösunds 
kommun har i egenskap av markägare underrättats om förslaget som har hållits tillgängligt i 
kommunens och Länsstyrelsens lokaler samt på Länsstyrelsens hemsida. 
 
SAMMANFATTNING AV YTTRANDEN 
 
Naturskyddsföreningen i Södermanlands län anser att det är principiellt olämpligt att inte utvidga 
strandskyddet i områden som enligt kommunens planering behövs för tätortstillväxten.  
 
Föreningen Södermanlands Ornitologer anser att förslaget är väl bearbetat och har inget att invända. 
Föreningen påpekar att det behövs anpassade förvaltningsplaner för berörda strandområden.  
 
STF Svenska Turistföreningen finner förslaget genomtänkt och har inga invändningar. 
 
Kommunstyrelsen i Oxelösunds kommun anser att strandskyddsområdet som beslutades år 1975 ska 
vara oförändrat.  
 
Havs- och vattenmyndigheten ser positivt på förslaget. 
 
Skogsstyrelsen har inget att invända mot förslaget.  
 
Sjöfartsverket redovisar riksintressena Oxelösunds hamn och allmänna farleder. I takt med att sjö-
säkerhetskrav och trafik utvecklas uppstår behov av att utföra nyanläggningar och andra åtgärder för 
framkomlighet och säkerhet. Verket föreslår att undantaget från tillståndsplikten för jordbruk, fiske 
m.m. ska gälla även sjöfart.   
 
SYFTEN OCH MOTIV  
 
Länsstyrelsen får utvidga strandskyddsområdet till högst 300 meter från strandlinjen om det behövs 
för att säkerställa strandskyddets syften i t.ex. Natura 2000-områden, områden av riksintresse för 
naturvård eller friluftsliv, kust- och skärgårdsområden som inte redan har förlorat i betydelse på 
grund av exploatering.  
 
Strandskyddets syften är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 
strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Avsikten är 
alltså att skyddet av stränderna ska ses i ett långsiktigt perspektiv. I miljöbalkens förarbeten har t.ex. 
betonats att områden som för tillfället verkar vara av begränsat intresse för allmänhetens friluftsliv 
kan bli betydelsefulla i framtiden. 
 
Hela kustområdet och skärgården i Södermanlands län är av riksintresse enligt 4 kap. miljöbalken 
med hänsyn till natur- och kulturvärdena. Hela skärgården utanför Furön och Ålö (utanför den s.k. 
Turistsjöleden) är av riksintresse för naturvården. Femöre och skärgården är av riksintresse för 
friluftslivet enligt 3 kap. miljöbalken. Fågelö och delar av Femöre är naturreservat. Hävringe-Käll-
skären, Furön, Hasselö-Bergö och Femörehuvud är Natura 2000-områden.  
 
Andelen fastlandskust utanför tätort i Oxelösunds kommun där det finns byggnad inom 100 meter är 
72 % (SCB 2011). Där stränderna inte redan har förlorat i betydelse på grund av bebyggelse behöver 
strandskyddsområdet vara utvidgat till 300 meter för att allmänhetens tillgång till strandområden ska 
långsiktigt säkerställas och goda livsvillkor för djur- och växtlivet bevaras.   
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Enligt Länsstyrelsens rapport 2009:5 ”Södermanlands havsmiljö” är målsättningen att behålla och 
förbättra livsbetingelserna för havets djur och växter. I dag är stora delar av landområdena vid kusten 
och på öarna skyddade. Inom en snar framtid måste även möjligheterna att skapa liknande skydd för 
växter och djur som lever under vattenytan ses över för att minska risken för att växt- och djurlivet 
utarmas. Det marina reservatet kring Askö i Trosa kommun som inrättades år 2007 är ett viktigt steg 
i denna riktning. För Oxelösunds kommun finns förslag till marina reservat, nämligen det stora vatt-
enområdet vid Hävringe – Källskären och vattenområdet i Femöre naturreservat. 
 
Till Östersjöns mest värdefulla miljöer, men samtidigt också de känsligaste, hör de grunda vind-
skyddade vikarna och grundområden ute på fjärdarna. På mjukbottnarnas sandiga, leriga sediment 
växer borstnate, axslinga, ålnate, ålgräs och flera arter rödlistade kransalger. Mjukbottnar förekom-
mer oregelbundet men sträcker sig ibland längre ut än 100 meter från stränderna. Grundområden och 
grunda vikar är viktiga för flera fiskarters reproduktion. 
 
På hårdbottenmiljöer längs Sörmlandskusten dominerar blåstång som är den enda brunalgen som 
växer i vår del av Östersjön. Blåstångsmiljöerna är mycket artrika och växtligheten fungerar som 
uppväxtmiljö, skydd och växtplats för många olika makro- och mikroskopiska djur i havet som är 
grunden för fiskbestånden i Östersjön. Aktiviteter som frekvent båtåkande, byggande av bryggor, 
muddring och dumpning av muddermassor ger en negativ påverkan på växt- och djurlivet. 
 
I 50 år har Stockholms Universitets Marina Forskningscentrum genom Askölaboratoriet gjort prov-
tagningar och undersökningar på ett antal platser i Oxelösunds ytterskärgård. Länsstyrelsen har låtit 
genomföra inventeringar av grunda vikar, bottensediment. Vegetationskartläggning på havsbottnar 
har skett i Hävringe-Källskärsområdet. Kusten utanför Oxelösund utgör därmed ett av de viktigaste 
referensområdena för den framtida Östersjöforskningen. 
 
Nämnda omständigheter talar för att strandskyddsområdet i vattnen intill öar och fastlandsstränder 
behöver vara utvidgat till 300 meter. 
 
KOMMENTAR MED ANLEDNING AV YTTRANDENA 
 
Kommunstyrelsen i Oxelösunds kommun anser i sitt yttrande den 1 februari 2012 att strandskydds-
området som beslutades år 1975 ska vara oförändrat. Ställningstagandet har inte motiverats. Mot 
bakgrund av vad som nämnts ovan och med hänvisning till beskrivningarna nedan bedömer Läns-
styrelsen att strandskyddsområdet behöver vara utvidgat för att säkerställa strandskyddets syften i   
de beskrivna delområdena på fastlandet samt på öarna och i vattenområdena invid öarna och berörda 
fastlandsstränder. Alla områden med detaljplan är undantagna. 
 
Att förbuden i strandskyddsområdena även gäller anläggningar m.m. för sjöfartens framkomlighet 
och säkerhet följer av 7 kap. 16 § miljöbalken och kan inte ändras av Länsstyrelsen.     
 
BESLUTETS KONSEKVENSER  
 
Beslutet innebär att strandskyddsområdet vid Östersjöns stränder utvidgas på fastlandsstränder som 
har markerats på kartan, dvs. vid Ämtnäs-Djursvik, på Femöre och vid Stjärnholm samt på öarna och 
i vattenområdena invid öarna och berörda fastlandsstränder, dock inte i områden med detaljplan.  
 
Pågående markanvändning kan fortgå utan hinder av det utvidgade strandskyddsområdet. Var och  
en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen ska visa hänsyn och varsamhet i sitt 
umgänge med den. 
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Någon rätt till ersättning för ägare och innehavare av särskild rätt till marken med anledning av ett 
beslut att utvidga strandskyddsområdet föreligger inte (31 kap. 4 § miljöbalken). 
 
INTRESSEPRÖVNING 
 
Beslutet omfattar strandområden som har eller kan väntas få mycket höga värden för allmänhetens 
friluftsliv och/eller växt- och djurlivet. Utvidgat strandskyddsområde behövs för att långsiktigt säker-
ställa syftena med strandskyddet i dessa områden. Vid prövning av frågor om utvidgat strandskydds-
område ska enligt 7 kap. 25 § miljöbalken hänsyn tas även till enskilda intressen. Beslutet medför 
vissa inskränkningar i användningen av berörda strandområden. Vid en avvägning mellan enskilda 
och allmänna intressen finner Länsstyrelsen att beslutet inte går längre än vad som krävs för att syftet 
med skyddet ska tillgodoses. 
 
NATUR- OCH FRILUFTSLIVSVÄRDEN I DE UTVIDGADE STRANDSKYDDSOMRÅDENA  
 
Kustlandskapet är ett småbrutet sprickdalslandskap med vikar, fjärdar, halvöar och uddar med värde-
full flora och fauna. Skärgården är mångformig och variationsrik, men smal och saknar mellanskär-
gårdspartier nästan helt. Den karakteriseras av kraftiga bergsryggar och bergiga öar som exempelvis 
Hasselö-Bergö, Beten, Vinterklasen och av vidsträckta havsavsnitt. Innerskärgården har rik flora och 
fauna och stor betydelse för friluftslivet. Dominerande vegetationstyp i kust- och skärgårdsområdet 
är hällmarkstallskog. I övrigt finns barrblandskogar och lundområden med inslag av ädla lövträd. 
Förekomster av urkalksten gör att floran är mycket rik i vissa områden. Vissa öar präglas av ett 
ålderdomligt kulturlandskap.  
 
Djurlivet inklusive fågellivet är rikt. Det vattenanknutna djurlivet är mer föränderligt. Det är känsligt 
för störningar i Östersjöns vattenmiljöer. När det gäller fågellivet kan som exempel på fluktuationer 
nämnas att antalet havsörnar successivt blivit allt större efter miljöpåverkad tillbakagång, medan 
ejder- och trutbestånden kraftigt minskat under senare år. Flera öar och skär är fågelskyddsområden. 
Ett av Svealands finaste fågel- och sälområden är ytterskärsarkipelagen kring Hävringe-Källskären. 
Ett flertal häckningsplatser för störningskänslig fågelfauna förkommer på de större öarna i 
innerskärgården och unikt även i ytterskärgården.  
 
Skärgården erbjuder rika natur- och kulturupplevelser. Den är mycket attraktiv för olika båtsporter, 
bad, utflykter, fritidsfiske och skridskofärder. Ett stort antal vikar och sund utgör bra naturhamnar.  
 
Förslaget syftar till att långsiktigt säkerställa allmänhetens tillgång till de utvidgade strandskydds-
områdena och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet där.  
 
Avgränsningarna på fastlandsstränderna framgår av bifogad karta. 
 
Delområde Ämtnäs (vid kommungränsen). En värdefull hagmark på båda sidor om gränsen mot 
Nyköpings kommun. Från Marsvikens konferensgård leder en ägoväg ner till en brygga, som kan 
angöras av större turbåtar för vidare utflykter i skärgården. Hagmarken är beroende av kontinuerligt 
brukande, vilket synes vara möjligt med djurhållningen vid Ämtnäs gård. Vassarna erbjuder ett rikt 
sjöfågelliv. Omgivningarna präglas av det öppna jordbrukslandskapet. Området är i kommunens 
grönstrukturplan beskrivet som ekologiskt kärnområde.  
 
Delområde Basttorp – Östra Grönviken. Välhävdade strandängar söder om Basttorp med rikt fågel-
liv. Området är i kommunens grönstrukturplan beskrivet som ett ekologiskt kärnområde. Öster om 
Djursvik ligger ett större av bebyggelse opåverkat område. Strandskogen norr om Gåsskär kan be-
skrivas som en pelarsal av mycket gamla tallar. Enligt grönstrukturplanen är strandskogen tillsam-
mans med ett yngre skogsbestånd ett strukturellt betydelsefullt område för friluftslivet, bl.a. med 
anledning av badplatsen och det obebyggda skogsområdet.  
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Delområde Femöre. Naturvärdena har beskrivits i reservatsbeslutet. Naturskogsmiljöerna vid Fem-
örehuvud är Natura 2000-område. Syftet med strandskyddet säkerställs inte helt genom reservats-
bestämmelserna. Beslutet innebär att strandskyddsområdet utvidgas till 300 meter från strandlinjen 
inom den del av Femöre som är naturreservat. Länsstyrelsen har tidigare föreslagit att vattenområdet 
utanför Femörehuvud, vilket ingår i reservatet, blir ett marint skyddat område. Beslutet innebär att 
strandskyddsområdet utvidgas till 300 meter ut i vattnet.  
 
Delområde Stjärnholm. I den inre delen av Stjärnholmsviken övergår ett brett vassbälte i en obetad 
strandäng som utgör viktig häcknings- och rastplats för fåglar. Stjärnholms slott är en välbevarad 
kulturmiljö med anor från 1600-talet, numera stiftsgård och konferensanläggning. I anslutning till 
slottet finns en kulturpark. Sörmlandsleden passerar genom området. 
 
KÄLLFÖRTECKNING  
 
Riksintressen enligt 4 kap. miljöbalken 
Riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken, www.gis.lst.se 
Naturreservat, www.gis.lst.se 
Biotopskydd, www.gis.lst.se  
Rödlistade arter, SLU, Artdatabanken  
Skogsstyrelsens inventeringar, http://minasidor.skogsstyrelsen.se/skogensparlor  
Länsstyrelsens inventeringar, www.gis.lst.se  
Länsstyrelsens naturvårdsprogram 1991, www.gis.lst.se  
Länsstyrelserna i Uppsala, Stockholms och Södermanlands län 1999, Redovisning till regeringen av 
Miljö- och hushållningsprogram för skärgården 
Nordiska ministerrådet 2001, Kustbiotoper i Norden, TemaNord 2001:536 
Länsstyrelsens rapport 2009:5 Södermanlands havsmiljö 
Skydd av marina miljöer med höga naturvärden, Rapport 5739, Naturvårdsverket 2007a 
Utvidgat strandskydd – en vägledning till underlag och beslut, Naturvårdsverket 2010:4 
Oxelösunds grönstruktur, fördjupning av översiktsplanen, Oxelösunds kommun 2005 
Närströvområden i Oxelösunds kommun, Miljö- och samhällsbyggnadskontoret 2007 
 
Detta beslut ska delges genom kungörelsedelgivning och hållas tillgängligt till den 11 juni 2012. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av länsrådet Kurt Ekelund. I handläggningen har deltagit f.d. 
länsarkitekten Per Öhrling, f.d. naturvårdshandläggarna Agneta Claesson och Staffan Karlsson, 
naturvårdshandläggaren Raimo Laurila, länsjuristen Eva Doyle, karttekniker Ulrika Larsson och 
länsarkitekten Torbjörg Sekse (föredragande). 
 
 
 
Kurt Ekelund 

Torbjörg Sekse 
 
 

 
 
BILAGA 
 
1 kartblad  
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HUR MAN ÖVERKLAGAR  
 
Om Ni vill överklaga detta beslut ska Ni skicka ett överklagande till Länsstyrelsen. Överklagandet 
ska vara skriftligt och undertecknat. Det ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 11 juni 2012.   
I överklagandet ska Ni ange vilket beslut som Ni överklagar (t.ex. genom att ange beslutets diarie-
nummer), hur Ni vill att beslutet ska ändras och varför Ni anser att det ska ändras. Länsstyrelsen 
kommer att sända överklagandet och Länsstyrelsens akt till regeringen, Miljödepartementet. 
 
SÄNDLISTA 
 
Naturskyddsföreningen i Södermanlands län  

c/o karl-axel@reimer.nu 
Föreningen Södermanlands ornitologer 

c/o Lennart Eriksson, Måstavägen 13 D, 633 48 Eskilstuna 
Svenska Turistföreningen, Östra Sörmlandskretsen 

c/o Carl Gustaf Wennerholm, Mjölnargatan 11, 619 34 Trosa  
Sörmlandsleden, Box 45, 613 21 Oxelösund 
Oxelösunds kommun, 613 81 Oxelösund 
Skogsstyrelsen, Sörmlands distrikt, Box 635, 611 10 Nyköping  
Havs- och vattenmyndigheten, Box 11 930, 404 39 Göteborg 
Sjöfartsverket, 601 78 Norrköping 
Länsstyrelsen i Östergötlands län, 581 86 Linköping  
 
Beslutet kungörs i länets författningssamling och genom kungörelsedelgivning i Södermanlands 
Nyheter och Post- och Inrikes Tidningar. 
 


