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Underlag till översyn av riksintresse för friluftslivet i Södermanlands län 
 

 

Beslut 

Länsstyrelsen beslutar att överlämna till Naturvårdsverket underlag till översyn av riksintressen 

för friluftslivet (3 kap miljöbalken) i Södermanland enligt till ärendet hörande kartor och 

värdebeskrivningar. 

 

 

Uppdraget  

Länsstyrelsen har fått i uppdrag att senast den 28 februari 2014 lämna underlag till 

Naturvårdsverket med översiktliga bedömningar av nuvarande och eventuellt tillkommande 

områden som kan vara av riksintresse för friluftslivet. Underlaget ska lämnas i enlighet med 

Naturvårdsverkets riktlinjer.  

 

Dagens riksintressen för friluftsliv beslutades av Naturvårdsverket 1988. I Södermanlands län 

finns för närvarande 12 områden utpekade.  

 

 

Naturvårdsverkets riktlinjer  

Naturvårdsverkets anger riktlinjer som har väglett Länsstyrelsen i översynsarbetet. Enligt 

riktlinjerna ska de befintliga riksintresseområdenas geografiska avgränsningar ses över och 

dokumentationen för områdena ska uppdateras. Inom översynen kan även nya områden föreslås 

och områden kan utgå om värdena för riksintresset inte längre finns. För redan utpekade 

riksintresseområden ska befintliga registerblad/värdebeskrivningar med tillhörande karta ses över 

utifrån ny kunskap och aktuella förhållanden. För nya föreslagna områden ska det också finnas 

förslag till värdebeskrivning med tillhörande karta.  

 

Nedan beskrivs de utgångspunkter och huvudkriterier, som presenteras i riktlinjerna.  

Ett område som bedöms vara av riksintresse för friluftslivet ska förutom ovanstående 

utgångspunkter uppfylla något eller några av följande tre huvudkriterier:  

 

• Områden med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och/eller   

kulturmiljöer  

• Områden med särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter och därmed  berikande 

upplevelser  

• Områden med särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och därmed   

berikande upplevelser 
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I riktlinjerna finns även ett antal stödkriterier, som kan ge ytterligare vägledning vid bedömningen 

av om ett område är av riksintresse för friluftslivet.  

 

 

Hur har översynen genomförts? 

Länsstyrelsen har följt Naturvårdsverkets riktlinjer för översynen. För att ge möjlighet till 

diskussion och frågor kring översynen har Länsstyrelsen haft en bred remissrunda samt flera 

informationsträffar. Remissen genomfördes under tiden 22 okt-20 dec 2013. En träff har 

genomförts med sammanslutningen samrådsgruppen för naturvård då företrädare från de 

större markägarorganisationerna, friluftslivsföreningar, kommuner var representerade. 

Länsstyrelserna har träffat företrädare för länets kommuner vid två tillfällen som utgjorts av 

planeringsföreträdare samt kommunekologer. Riktade utskick har även gjorts till större jord- 

och skogsägare och vissa organisationer, t.ex. Holmen, Statens Fastighetsverk, Svenska 

Jägarförbundet, Föreningen Sörmlandsleden etc. 

 

Samarbete har skett med länsstyrelserna i de angränsande länen Stockholm, Västmanland, 

Östergötland, Närke och Uppsala.  

 

 

Inkomna synpunkter 

Länsstyrelsen redovisar i bilaga 1, inkomna remissvar som rör översyn av riksintresse för 

friluftslivet. I sammanställningen redogör Länsstyrelsen för sitt ställningstagande och 

motiveringar för de utpekade riksintresseområdena. Efter genomförd remiss har flera ändringar 

gjorts som är värda att omnämna. I värdebeskrivningen för varje enskilt riksintresse har 

förtydligande gjorts vad som inte skadar riksintresset, t.ex. småskalig exploatering, byggnation av 

enstaka hus, etablering av mindre verksamheter samt brukande av jord och skog. Arealen har 

minskat i flera av de tidigare utpekade områdena (beslutade av Naturvårdsverkets 1989-06-21), 

främst på grund av att ställda kriterier för upplevelser och friluftsaktiviteter saknas. Ostlänkens 

planerade sträckning har påverkat gränsdragningen inom Tullgarn (D3). Områden som 

liggeQW2r i närheten till Stockholmsregionen har i vissa fall fått utökad areal som t.ex. 

Prästfjärden-Grönsöfjärden-Gripsholmsviken (D7). 

 

 

Resultatet av översynen 

Sedan 1989 finns 12 utpekade områden av riksintresse för friluftsliv i Södermanlands län, 

med en total yta på 255 372 ha. Länsstyrelsen föreslår nu 2 nya områden samtidigt som de 

12 nuvarande områdena har setts över och justering av gränser och värdebeskrivningar har 

gjorts. Total arealen enligt det nya förslaget är 194 579 ha, en minskning med ca 25 %. 

Minskningen av den totala arealen beror dels på att vattenområdet i Östersjön har minskat, 

dels att landarealen har reducerats inom områdena Åkers bergslag, Båvenområdet samt 

Tunaberg-Bråviken. 

 

Kartavgränsningar över samtliga 14 riksintresseområdena och värdebeskrivningar finns 

tillgängliga på Länsstyrelses webbplats. 
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Övrigt 

Detta beslut har fattats av länsråd Staffan Larsson med naturvårdshandläggare Hans 

Sandberg som föredragande. I Länsstyrelsens handläggning har naturvårdshandläggare Bo 

Westman, miljövårdsdirektör Göran Olsson samt länsarkitekt Torbjörg Sekse deltagit. 

 

 

 

Staffan Larsson 

    Hans Sandberg 

 

 

Upplysningar 

Detta beslut kan inte överklagas. 

Bilaga 1: Redovisning av inkomna remissvar samt Länsstyrelsens bemötande 

 

Kopia enligt separat sändlista till de som lämnat synpunkter  


