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Sammanfattning 

Under det senaste årtiondet har 97 % av den totala folkökningen tillkommit inom fem 
kilometer från kusten, främst kring storstadsregionerna. Tyresö kommun är en av Stockholms 
förorter. Kommunen har under åren köpt loss tomter i ett kustnära område vid Tyresö strand. 
Ekologigruppen ab har på uppdrag av kommunen gjort bedömningar av områdets 
naturvärden såväl som rekreativa värden. Bedömningarna är tänkta att kunna vila som 
beslutsunderlag för planering såväl som byggnationer i området. Utgångspunkter för 
uppsatsen är teorier, principer/begrepp och riktlinjer från främst bevarandeekologi, men även 
fysisk planering. Syftet med uppsatsen är att belysa konsekvenser som bebyggelse kan 
medföra på naturmiljön samt att utefter den förvärvade kännedomen ge rekommendationer 
för framtida byggnationer. Rekommendationerna fokuseras på områden som 
uppmärksammats som särskilt värdefulla/känsliga. De skyddsvärda naturmiljöer som 
identifierats är främst eklundarna och andra ädellövträd samt de grunda mjukbottnarna. Dessa 
miljöer kan skyddas och stärkas genom en god planering som bidrar till områdena begränsas 
intrång samt att man strävar efter att bevara en sammanhängande grönstruktur. De grunda 
bottnarna kan delvis skyddas genom en omlokalisering av planområdets befintliga båtklubb. 
Även de rekreativa värdena skulle stärkas genom båtklubbens flytt genom att vattenkontakten 
för allmänheten förbättras. Vattenkontakten och promenadmöjligheterna skulle även kunna 
stärkas av gångbryggor längs strandlinjen.  
 

Abstract 
Over the past decade in Sweden, 97 % of total population growth has occurred within five 
kilometres of the coast, primarily round the urbanized regions. The municipality of Tyresö is 
a suburb of Stockholm and has, purchased land in a coastal region in Tyresö strand. 
Ekologigruppen ab was commissioned by the municipality to carry out an evaluation of the 
environmental and  recreational values of the area. The evaluations are intended to form a 
basis for future planning and construction work. This essay is based on theories, 
principles/concepts/guidelines from the field of conservation-ecology and physical planning. 
The aim of the essay is to shed light on the consequenses that construction and development 
can entail for the environment and to make recommendations for future development on the 
basis on knowledge acquried. The recommendations will mainly focus on those areas which 
have been designated as being particularly valuable/sensitive. Such areas are primarily the 
oak-groves and other valuable deciduous trees as well as shallow water with soft bottom sea-
beds. These environments can be protected and strengthened by appropriate planning which 
can help limit encroachment as well as promote efforts to preserve a coherent green-
structure.The shallow sea-beds may be partly protected by relocating the areas boat club. 
Relocating the boat club would also enhance recreational values since it would provide the 
public with improved access to the water. Bridges along the shoreline would further enhance 
water-access and provide greater opportunities for walking. 
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Förkortningar & ordförklaring 

Förkortningar 

FORMAS - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande  

MKB � Miljökonsekvensbeskrivning  

PBL � Plan- och bygglagen  

RUFS � Den regionala utvecklingsplanen för Storstockholmsregionen 

SLU � Sveriges Lantbruks Universitet 

UNESCO - United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation    

 

 

Ordförklaring 

Biotop � Den omgivning i vilken en växt- eller ett djursamhälle hör hemma.  

Fekunditet � Fertilitet. 

Grönstruktur - Allt från en välansad trädgård till vild natur i planeringssammanhang. 

Habitat � en arts livsmiljö. 

Nisch (ekologisk) - En organisms funktion i sin miljö i förhållande till födoorganismer och  

fiender. 

Population - En samling individer av samma art inom ett visst geografiskt område vid en 

viss tidpunkt. 

Triviallövträd � Björk, asp, sälg, klibbal och hassel. 

Ädellövträd � Lind, ask, alm, ek och lönn. 
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1. Inledning 

Nedan följer en introduktion till svensk miljöpolitik samt den befintliga kustzonsproblematik 

som visar sig allra distinktast kring storstadsregioner. Slutligen presenteras objektet för 

denna studies fokus � planområdet vid Tyresö strand i Stockholms län. 

 

1.1 Kust & nationell miljöpolitik 
Historiskt sett har kusten haft en viktig roll för människans dagliga liv och försörjning, våra 

verksamheter har kommit att prägla hela landskapet och bebyggelsen (Boverket,1994:3ff). Ur 

ett europeiskt perspektiv har Sverige en lång kustremsa som uppvisar en unik 

variationsrikedom naturmässigt, kulturhistoriskt, vilket avspeglar sig på dess 

utvecklingsförutsättningar. (Boverket, 2006:23). I dagens Sverige är hav och kust främst 

förknippat med rekreation, men det är fortfarande vid kusterna som de stora tätorterna breder 

ut sig då dessa platser anses vara attraktiva platser för boende. (Boverket, 1994:3ff; Boverket, 

2006:23). Under de senaste tio åren har 97 % av den totala folkökningen tillkommit inom 

fem kilometer från kusten. (Boverket, 2006:9). Detta har resulterat i att omkring 40 % av 

landets befolkning idag bor inom fem kilometer från kusten, vilket innebär ett stort tryck på 

kustmiljön. På grund av kusternas och skärgårdarnas stora betydelse för bostads- såväl som 

fritids- och rekreationsmiljö samt att många andra verksamheter som är koncentrerade till 

kusten, påverkas zonerna av ett kontinuerligt förändringstryck. Detta förändringstryck kan 

drastiskt komma att ändra kustlandskapets karaktär som de ekologiskt, sociala, kulturella och 

ekonomiska förutsättningarna inför framtiden. (Boverket, 2006:23f).    

 

Den första april 1999 fastställde Sveriges riksdag femton nationella miljökvalitetsmål som i 

slutet av 2005, kompletterades med ett sextonde (Miljömålsrådet, 2005:1ff; 

www.miljomal.nu). Miljökvalitetsmålen baserar sig på Bruntlandrapportens definition av 

hållbar utveckling; �en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra framtida 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov� (Brundtland, 1987:8; 

www.naturvardsverket.se). Samtliga miljökvalitetsmål berör kustzonen mer eller mindre. De 

tre huvudsakliga i sammanhanget är dock: hav i balans, levande kust och skärgård, god 

bebyggd miljö samt ett rikt växt- och djurliv (nytt från november 2005).  (Boverket, 2006:83). 

Det femtonde miljökvalitetsmålet, god bebyggd miljö, innefattar att:  

Städer, tätorter och annan bebyggelse skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall 
tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och 
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utformas på ett sådant sätt så att en långsiktig god hushållning med mark, vatten 
och andra resurser främjas. (Miljömålsrådet, 2005:72).  

Detta innefattar även ett hänsynstagande till den biologiska mångfalden (Boverket & 

Naturvårdsverket, 2000b:7).  

 

Samhällsplanering handlar om hur mark- och vattenområden ska användas för bebyggelse, 

infrastruktur och andra verksamheter. Parallellt handlar samhällsplanering även om vilka 

områden vi ska skydda och hur vi kan bidra till att skapa ett hållbart samhälle. (www.vv.se/). 

Genom planeringsprocesser ska olika samhällsintressen vägas mot varandra i en öppen och 

demokratisk process samtidigt som enskildas rättigheter ska beaktas. För att uppnå 

miljömålen, skall man sträva efter att samhället ska vara hållbart ur ett socialt, ekonomiskt 

och ekologiskt perspektiv. (www.boverket.se/; Miljömålsrådet, 2005:72). På lokal och 

regional nivå behöver de nationella miljökvalitetsmålen i många fall konkretiseras och 

preciseras. Länsstyrelserna har ansvar för detta på regional nivå. Kommunerna förväntas 

vidareutveckla de nationella målen på lokal nivå. Mål och resultatstyrningen är inte till för att 

i detalj beskriva vägarna till målen. Istället bestäms detta inom olika samhällssektorer och för 

olika geografiska och administrativa områden. Detta innebär att myndigheter, företag, 

kommuner och andra aktörer har frihet att själva välja vilken väg de anser lämpligast. 

(Boverket & Naturvårdsverket, 2000a:35f).  

 

Det är fastslaget att fysisk planering och samhällsbyggande ska grundas på program och 

strategier. I detta inkluderas även att grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära 

områden skall bevaras och utvecklas och andelen hårdgjord yta inte öka. (Miljömålsrådet, 

2005:72). I den fysiska riksplaneringen är det enligt miljöbalken, kap.1, fastslaget att 

användning av vattnen skall vara föremål för planering. (www.notisum.se). I och med 

kustens dynamik och lokala förutsättningar, måste varje kommun själv utreda vilka 

planeringsinsatser som behövs för den egna situationen. (Boverket, 2006:73). Enligt PBL 

(Plan- och bygglagen), 2 kap, 2§ skall kommunerna ha en översiktsplan som �främjar en 

ändamålsenlig struktur av bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra 

anläggningar� (www.notisum.se). Dessutom skall översiktsplanen behandla långsiktiga 

frågor för mark- och vattenanvändning och byggande samt redovisa eventuella 

miljökonsekvenser som kan uppstå till följd av verksamheter. (ibid.).  

 

Mellanrum
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1.2 Stockholm-Mälarregionen 

Sedan medeltiden har Stockholm-Mälarregionen varit Sveriges strategiskt viktigaste punkt 

med sin lokalisering vid Mälarens utlopp och därmed skärningspunkten för handel för såväl 

land som till sjöss (www.stockholm.se). Regionen är redan Skandinaviens naturliga 

mittpunkt som ekonomiskt centrum och regionen konkurrerar på den internationella arenan 

om företagsetableringar, besökare och var människor vill bosätta sig. Ett fördjupat 

näringspolitiskt samarbete växer just nu fram i regionen där målet är att vara Norra Europas 

ledande tillväxtregion. (Tyresö kommun, 2006c:10). I Stockholmsregionen bor idag 20 % av 

Sveriges befolkning och ett mycket diversifierat utbud av branscher finns. En viktig faktor 

som anses bromsa den nuvarande utvecklingen ses vara bostadsmarknaden. Enligt RUFS 

(Regional utvecklingsplan för Storstockholmsregionen) prognos från år 2001, förväntas den 

totala befolkningssiffran för Stockholm-Mälarregionen ha stigit från drygt 2,8 till 3,6 

miljoner invånare fram till år 2030. (www.stockholm.se). 

 

1.3Tyresö kommun 

 
Bildtext: Karta över Stockholms sydostliga delar. (www.map.stockholm.se).  
     Erstaviken               Planområdet vid Tyresö strand 
bostadsort med uniknärhet till både skog, sjöar, hav och Stockholms City. I regionen finns 

tillgång till en stark och diversifierad arbetsmarknad samt goda kommunikationer till 

grannkommuner och storstaden. (Tyresö kommun, 2006c:10). Kring 1940, hade Tyresö 

knappt 2000 invånare, tjugo år senare hade befolkningssiffran stigit till drygt 6000 personer. 

Sedan dess har invånarantalet ständigt eskalerat och år 2003 hade kommunens befolkning 

passerat 40 000 invånare. RUFS räknar med att 200-250 lägenheter byggs varje år i Tyresö 

fram till 2015 och därefter 50-100 lägenheter per år fram till 2030. Med denna tillväxttakt 

kommer Tyresö kommun att ha närmare 50 000 invånare år 2030. Tyresö kommun beräknar 

Tyresö har med sin långa 

kuststräcka mot Östersjön en stark 

identitet som skärgårdskommun 

och är belägen drygt 1,5 mil 

sydost om Stockholm. (Tyresö 

kommun, 2006a:3). Kommunen 

utgör därmed en liten del av 

Stockholm-Mälarregionen. Det 

som utmärker Tyresö är 

framförallt  att  vara  en  attraktiv 
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att befolkningsökningen i huvudsak kommer att ske vid Tyresö Strand och i Östra Tyresö.  

(ibid.).  

 

En ökad befolkningsmängd riskerar att medföra negativa konsekvenser för såväl människa 

som miljö. I kommunens samrådshandling inför den nya översiktsplanen skriver man att 

dessa negativa konsekvenser kan förhindras eller mildras genom att man sätter upp riktlinjer 

för vad man vill uppnå, utan att människa eller miljö påverkas negativt. Enligt 

Samrådsförslag till ny översiktsplan menar man att detta bland annat kan göras genom att 

förtäta och permanentera områden istället för att exploatera ny mark, samt genom att spara 

sammanhängande grönstrukturer och därtill även skydda och stärka värdefulla naturmiljöer. 

Man anger även att bebyggelse ska vara väl anpassad till omgivande bebyggelse. Inom 

samtliga områden där man har identifierat en risk för betydande miljöpåverkan, har 

åtgärdsstrategier föreslagits av kommunen. Sammantaget bedöms planförslaget i huvudsak 

vara i linje med de nationella miljökvalitetsmålen. (Tyresö kommun, 2006b:2; Tyresö 

kommun 2006c:12). 

 

1.4 Planområdet vid Tyresö strand 

 
Bildtext: Planområdet vid Tyresö strand. (www.tyreso.se). 

framtida  byggnationer  och dels för sina rekreationsmöjligheter, men även för sina värdefulla 

naturmiljöer. (Tyresö kommun, 2006a:2). De värdefulla natur- och rekreationsmiljöerna 

består bland annat av ädellövskog, strandängar, vattenområde med vikar och grunda bottnar 

(samtliga under 7 meter djupa) samt en badplats med såväl sandstrand som klippor. 

Naturvärdesbedömningen, samt bedömningen av områdets rekreativa värden, skall användas 

Ekologigruppen ab har på

uppdrag av Tyresö kommun

gjort bedömning av

områdets naturvärden såväl

som rekreativa värden av

marker och vattenmiljöer

kring Tyresö strand.

Planområdet är till ytan

närmare 170 000

kvadratmeter stort och ägs

av kommunen. Området ses

som intressant, dels för  

Grönområde

Grönområde
Privat tomt

Utbyggnadsområde 

Planområdet 
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som underlag för kommande detaljplaneprogram. (Ekologigruppen ab, 2005a:3). Under våren 

2006 bjöd Tyresö kommun in till en markanvisningstävling för uppförande av flerbostadshus 

inom området strandängarna (cirka 75 000 kvm) som är belägna inom planområdet vid 

Tyresö strand. Tävlingen är öppen för alla och består av två delar. Den första delen består i 

att utforma och bygga ett attraktivt flerbostadshusområde med sjökontakt. Den andra delen av 

tävlingen består av att föreslå utformning, innehåll och användning av ett till det nya 

bostadsområdet direktangränsande strand- och grönområde (cirka 93 000 kvm), där det gäller 

att så långt som möjligt tillgodose olika intressens behov. Utbyggnaden och 

iordningställandet av grönområdet ansvarar kommunen för. (Tyresö kommun, 2006a:2). 

 

 
Bildtext: Strandalskog inom planområdet, i bakgrunden kan Erstaviken skönjas. (Område 2 i naturvärdes-
bedömningen). Foto: J Ö 
 

 

Bildtext: En grupp ekar inom planområdet. (Område 9 i naturvärdesbedömningen). Foto J Ö 
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2. Syfte & frågeställningar 

Nedan följer en framställning av problemformulering, syften, ansats, frågeställningar och 

avgränsning som utgjort grundstenarna för denna studie. 

 

2.1 Problemformulering 

Med anledning av Stockholm och Mälarregionens explosionsartade fysiska tillväxt under de 

senaste årtiondena, väcktes mitt intresse att se närmare på hur min hemkommun Tyresö som 

är en liten del av denna större region skulle kunna hantera intressekonflikten mellan 

bostadsbyggnationer och bevarande av värdefulla naturmiljöer. Jag valde att fokusera på ett 

kustnära område vid Tyresö strand eftersom området väl synliggör motsättningar av intressen 

då det rymmer värdefulla naturmiljöer, rekreationsmöjligheter såväl som områden som enligt 

kommunen lämpar sig väl för bostadsmöjligheter.  

 

2.2 Ansats 

Min ansats har varit tvärvetenskaplig och bestått av att utforma ett underlag för framtida 

miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) rörande byggnationsprojekt i planområdet vid Tyresö 

strand. Det övergripande syftet med uppsatsen har varit att belysa potentiella konsekvenser 

som bebyggelse kan medföra på naturmiljön. Då de potentiella konsekvenskerna har kartlagts 

och synliggjorts, har syftet vidare utmynnat i att ge specifika rekommendationer för 

planeringsarbetet inom planområdet. Studien har även syftat till att kunna dra vissa generella 

paralleller till projekt i liknande miljöer.  

 

Frågeställningar: 

• Vilka skyddsvärda naturmiljöer finns? 

• Hur kan de skyddsvärda naturmiljöerna skyddas och stärkas? 

• Vad bör man ta särskild hänsyn till då man ska bebygga eller planera en verksamhet i 

kustnära miljöer?  

• Hur kan de rekreativa värdena skyddas och utvecklas? 

 

2.3 Avgränsning 

Mina utgångspunkter för uppsatsen har teorier, principer, begrepp och riktlinjer från 

bevarandeekologi samt fysisk planering, där fokus lagts på bevarandeekologi (och då 

framförallt grönstrukturer). Dessa har tillsammans med Tyresö kommuns översiktsplan och 
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Ekologigruppens bedömningar legat till grund för de rekommendationer jag har föreslagit för 

planområdet i den senare delen av uppsatsen. Rekommendationerna har fokuserats på 

områden som uppmärksammats som särskilt värdefulla/känsliga av Ekologigruppen, Tyresö 

kommun eller mig själv (se under metodavsnittet och ostrukturerade explorativa 

observationer, sidan 38).  

 

Valet att endast ytligt beröra fysisk samhällsplanering är medvetet då ämnet har ett mycket 

brett och komplext vetenskapsfält. Fysisk planering är tänkt att vara ett vägledande verktyg i 

en strävan efter hållbar utveckling. Även om fysisk planering skall vara i linje med regelverk, 

berör vetenskapsfältet endast råd och riktlinjer för att uppnå satta mål. Dessa råd och 

riktlinjer är sällan generella, utan fokus läggs på lokal anpassning. I och med detta, skulle en 

mer omfattande fördjupning i ämnet kunna te sig förvirrande och �flummigt� för läsaren. Det 

skulle även innebära en risk att förlora fokus på uppsatsens syften och frågeställningar. 
 

Vidare har jag valt bort att beröra den geotekniska undersökningen som SWECO har 

genomfört inom planområdet. Detta för att behålla fokus på uppsatsens syfte och 

frågeställningar, som handlar om hur man ska kan ta hänsyn till värdefulla naturmiljöer och 

rekreativa intressen snarare än hur förutsättningarna ser ut för att kunna bebygga området. 

Inte heller har jag valt att se närmare på vilket material som skulle kunna tänkas användas vid 

de framtida byggnationerna. 
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3. Teoretisk referensram 

Nedan presenteras den teoretiska utgångspunkt som är väsentlig för min studie. Inledningsvis 

beskriver jag min egen vetenskapliga förståelse, därefter går jag in på hållbar 

utvecklingsbegreppet. Vidare behandlas principer/teorier/begrepp kring bevarandeekologi 

samt en rapport från länsstyrelsen om grunda havsvikar. Sedan presenteras teorier/principer 

kring rekreation. Slutligen behandlas den nationella miljölagstiftningen och fysisk planering.  

 

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

Efter sju terminer som student på Södertörns högskola tvärvetenskapliga Miljö- och 

utvecklingsprogram med inriktning på ekologi och geografi, har jag fått en inblick i hur 

komplext samhället och dess miljöproblem är. I och med människors levnadsmönster uppstår 

ideligen intressekonflikter, till varandra inbördes och inte minst till den omgivande miljön. 

Hållbar utveckling är ett välanvänt begrepp som förekommer i de flesta av nutidens diskurser 

för att råda viss bot på miljö- och utvecklingsproblematiken. Vad som innefattas i begreppet 

hållbar utveckling bygger till stor del på värderingar, men även på forskning om vad som är 

hållbart. Begrepp och värderingar följer dynamiskt samhällsutvecklingen som i sin tur kan 

ses ur olika perspektiv. (Boverket & Naturvårdsverket, 2000a:51).  

 

Som jag har förstått begreppet hållbar utveckling, menar man att ett visst naturslitage är 

oundvikligt, däremot är det av vikt att söka minimera den negativa miljöpåverkan som vi som 

människor och våra verksamheter medför. Detta för att främja en god socioekonomisk 

utveckling samt en god levnadsmiljö för oss alla på lång sikt. Under min studieperiod har 

hållbar utveckling kommit att bli ett nyckelbegrepp som varit integrerat i som gott som alla 

kurser.  

 

3.2 Bevarandeekologi  

Vetenskapsfältet bevarandeekologi har vuxit fram ur tankarna kring �viltvård� och kom 

under 1970-talet att förenas med det ekologiska tänkandet som uppstod till följd av en ny våg 

av miljömedvetenhet (Borgerhoff & Coppolillo, 2005:5). Målet med bevarandeekologi kan 

sägas vara att förstå de naturliga ekosystemen bra nog för att upprätthålla deras diversitet i ett 

sammanhang av en eskalerande mänsklig population, miljöförändringar, en global marknad 

samt en krympande bas av naturresurser och tillgängliga habitat (Borgerhoff & Coppolillo, 

2005:71).   
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3.2.1 Adaptiv förvaltning 

Komplexa och oförutsägbara system kan motverka varje försök att förvalta dem. Det finns 

många exempel på hur försök till justering och förvaltning av ekosystem närapå blivit deras 

död. Adaptiv förvaltning har fötts ur tidigare misstag och de erhållna erfarenheter som 

kommit som resultat av försök till förvaltning av ekosystem. Adaptiv förvaltning bygger på 

några nyckelprinciper: 

• Osäkerhet är oundviklig. Förvaltningsbeslut måste fattas med ofullständig 

information, men besluten bör vägledas av �robusta� principer som grund för 

beslutsfattandet. 

• Förvaltning bör tillåta viss naturlig fluktuation i ekosystemen. 

• Förvaltning bör vara realistisk. Eldsvådor och översvämningar är naturliga för 

ekosystemen och således har de förmågan att själva återhämta sig efter sådana 

händelser. Förvaltning bör inte tvinga ekosystem i någon riktning. 

• Adaptiv förvaltning ska ske på ett sådant sätt att man får tillgång till bättre 

information om ekosystemet under förvaltningsprocessen. Detta kan innebära att man 

låter vissa områden utvecklas i den riktning naturen själv väljer, för att senare kunna 

jämföra dessa med de förvaltade områdena. 

• Övervakning är essentiellt. Adaptiv förvaltning innebär att övervakning och 

uppföljning av populationer och ekosystem sker för att urskilja om förvaltningen sker 

på ett tillfredställande sätt eller om det är någon metod man bör förändra. På så vis 

syftar adaptiv förvaltning till att vara mer flexibel och mer anpassningsbar. 

(Borgerhoff & Coppolillo, 2005:64f). 

Tankarna om ekosystemsförvaltning har vuxit fram ur adaptiv förvaltning och bygger på 

uppmärksammandet av att enskilda arter eller habitat inte kan förvaltas isolerade från sin 

ursprungsmiljö. Därför menar man inom ekosystemsförvaltningstraditionen att man bör 

arbeta i ett vidare perspektiv och bevara hela system och inte endast fokusera på ett fåtal 

arter. En annan tanke som är besläktat med adaptiv förvaltning är försiktighetsprincipen. (Se 

även avsnittet Försiktighetsprincipen, sidan 23). Inom försiktighetsprincipen skjuts 

bevisbördan från förvaltarna till de aktörer som på något sätt vill bedriva ett projekt eller en 

verksamhet, vilka först måste bevisa frånvaron av betydande negativa effekter på 

naturmiljön. (ibid.). (Se även avsnittet Förvaltning, sidan 25).  
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3.2.2 Fragmentering & kanteffekter 

Då en arts livsmiljö krymper, menar ekologiska teorier att utdöenderisken ökar i och med att 

spridningsbarriärer uppstår och förutsättningarna blir sämre för att använda sig av det 

omgivande landskapet för födosök, årstidsförflyttningar, eller för olika faser i livet. En 

krympt livsmiljö kan även innebära att konkurrensen hårdnar i såväl inomartskonkurrens som 

mellanartskonkurrens under förutsättning att arterna har liknande nischer. (Townsend, Begon 

& Harper, 2003:189f). Konkurrens kan beskrivas som måttet av förmåga att använda samma 

kvalitet ljus, vatten mineralsalter eller utrymme. Konkurrensförmåga är endast en av flera 

strategier för organismers överlevnad. Konkurrenskraftiga arter karakteriseras ofta av en hög 

effektivitet vid användningen av tillgängliga resurser. (Persson, 1985:111f). Konkurrensen 

kan variera i utsträckning och grad och kan bland annat handla om sämre förutsättningar för 

näringsintag, fortplantning och levnadsutrymme. Detta kan i sin tur leda till sämre fekunditet 

(fertilitet) vilket innebär en avkomma som är reducerad i antal och storlek och därmed är 

livssvagare. (Townsend et al., 2003:189f). Ett område med svaga individer lockar dessutom 

lättare till sig predatorer och parasiter, då de inte har samma chanser att undkomma eller 

försvara sig som starkare individer/populationer. (Townsend et al., 2003:261ff).   

 

Om livsmiljön fragmenteras och krymper till en viss gräns, ett så kallat tröskelvärde, ökar 

artens utdöenderisk drastiskt för varje ytterligare minskning av livsmiljön. En krympt 

livsmiljö kan inte längre tjäna som livsmiljö för lika många individer av den drabbade arten 

som tidigare. Beroende på vilken art det rör sig om finns det olika kritiska nivåer då arter 

drabbas av fragmenteringseffekter. (Meffe & Carroll, 1997:218;284). Fragmentering leder till 

minskad konnektivitet (länk) mellan områden och brist på genflöde mellan populationer, 

vilket kan leda till inavel samt kanteffekter.  Kanteffekter kan uppstå som resultat av 

fragmentering av ett område vilket innebär att kantzonen av det nyskapade område påverkas 

av omgivande landskap i en ny utsträckning. Det kan till exempel handla om skillnader i 

ljusinstrålning, vind eller fuktighet jämfört med den inre delen området, vilket på ett eller 

annat sätt bidrar till att de ekologiska förutsättningarna i den uppstådda kantzonen förändras. 

Detta innebär att omgivningen i vilken växt- eller djursamhällen hör hemma (biotopen), 

krymper. (http://www.unesco.vr.se/). Generellt sett så kan man säga att ju rörligare en art är, 

desto lättare klarar den fragmentering och kanteffekter. Vissa arter kan betrakta en splittrat 

biotop som sammanhängande eftersom de inte har några problem att röra sig fritt mellan 

fragmenten. För andra arter kan de mellanliggande te sig ogästvänliga och omöjliga att 
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passera. (Meffe & Carroll, 1997:218; http://www.unesco.vr.se/). På artnivå finns det tre 

övergripande strategier för överlevnad i ett fragmenterat landskap.  

1. Vissa arter kan överleva och faktiskt trivas riktigt bra i fragmenterade landskap, flera 

typer av ogräs och brunråttan, är några exempel. 

2. Vissa arter kan överleva genom att upprätthålla en livskraftig population inom 

individuella habitatfragment. Denna lösning kan användas av arter som inte kräver så 

stort levnadsutrymme såsom många växter och invertebrater (ryggradslösa djur). 

3. Ett tredje sätt att överleva i ett fragmenterat landskap är att vara mycket mobil och ha 

förmågan att kunna förflytta sig långa sträckor mellan olika habitat, många fåglar är 

bra exempel på denna överlevnadsstrategi. (Meffe & Carroll, 1997:284f). 

 

3.2.3 Spridningskorridorer  

Fragmentering av landskap leder som tidigare nämnts till sämre förutsättningar för arters och 

populationers chanser till överlevnad. Ett sätt att motverka fragmentering kan vara att värna 

om sammanhängande länkar eller korridorer av grönstruktur. Sådana brukar benämnas 

spridningskorridorer eller gröna kilar och kan utgöra länkar mellan de fragmenterade 

habitaten och ger upphov till ökad konnektivitet och bättre spridningsmöjligheter för vissa 

arter. (Meffe & Carroll, 1997:323f). 

 

3.2.4 Metapopulationsteorin 

En metapopulation är ett system av enskilda populationer som kan ha ett genetiskt utbyte 

med varandra genom att de har möjlighet att förflytta sig fram och tillbaka över de enskilda 

habitatgränserna. En population kan beskrivas som en metapopulation om det är möjligt att 

utröna att det finns subpopulationer (delpopulationer) där det i varje enskild subpopulation 

finns en risk för utdöende. Det kritiska kännetecknet för en metapopulation är alltså att ingen 

av subpopulationerna är stabila i sig själva, utan skulle dö ut om det inte vore för länkarna till 

omgivande habitaten som möjliggör immigration och emigration. Genom att det finns länkar 

mellan subpopulationerna, kan metapopulationer förbli förhållandevis stabila, även om de 

enskilda populationerna kan fluktuera och kan skifta i antal individer på grund av utdöende 

eller nykolonisering. Metapopulationer är särskilt vanliga i det moderna kulturlandskapet som 

ofta består av fragmenterade biotoper. Även �tomma� habitat kan sägas ingå i 

metapopulationen, under förutsättning att de ligger inom artens potentiella spridningsavstånd. 

(Townsend et al., 2003:307ff; Borgerhoff & Coppolillo, 2005:71).   
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3.3 Grunda havsvikar 

Planområdet vid Tyresö strand innefattar ett vattenområde med tre vikar som ligger öppna 

mot Erstaviken. Samtliga bottenmiljöer är under 7 meter djupa och kan på så vis klassas som 

värdefulla grunda bottnar (Schreiber, 2003:7; Ekologigruppen, 2005a:8f). Drygt 50 % av 

bottnarna är enligt kommunens beräkningar grundare än 3 meter (Ekologigruppen ab, 

2005a:8). Länsstyrelsen i Stockholms län gav 2003 ut en rapport där de grunda havsvikarna i 

Svealandsskärgårdar uppmärksammades.  

 

Östersjön och dess olika delområden har länge betraktats som världsunika på grund av 

kombinationen av bräckt vatten och landhöjningskust. Just grunda bottnar utgör skärgårdens 

viktigaste produktionsområden. I dessa grunda områden, det vill säga djup ned till 6 meter är 

tillgången till solljus, näring och snabb uppvärmning mer omfattande än de mer djupliggande 

bottnarna. Detta innebär att merparten av den fastsittande växtligheten förekommer på de 

grunda bottnarna och att djurlivet är rikligt tack vare god tillgång på gömslen och föda. Detta 

medför även att artrikedomen är högre inom grundområdena samt att mångfalden av växter 

och djur är störst inom dessa områden. Länsstyrelsen anger att det är i anslutning till de 

grunda havsmiljöer som både reproduktion och tillväxt av stora mängder fisk, fågel och 

annan fauna sker. Vidare beskriver länsstyrelsen att grundområdena som bland annat 

innefattar åmynningar och skyddade vikar, där det vanligtvis finns en riklig vassförekomst 

och vegetationsbevuxna sedimentbottnar, har en mycket stor betydelse för 

varmvattenkrävande fiskarter. (Schreiber, 2003:7ff). 

 

I begreppet grunda bottnar räknar länsstyrelsen även in områden med sand-, grus- och sten- 

och klippbottnar in, eftersom de erbjuder lekplatser för kallvattenkrävande fiskarter och utgör 

viktiga biotoper för blåstång, musslor och sjöfågel. Länsstyrelsen menar att varje typ av 

grundområde hyser organismer som är helt beroende av ostörda yttre förhållanden och därför 

är det viktigt är att den naturliga och ursprungliga mångformigheten både lokalt och regionalt 

bibehålls så att levnadsrum för all ursprunglig fauna och flora ges i varje skärgårdsavsnitt. 

(Schreiber, 2003:9ff).  Länsstyrelsen anser att skärgården idag är utsatt för ett stort tryck från 

storstadsregionernas befolkningar och att mänsklig påverkan i form av bland annat muddring, 

övergödning, strandmodifieringar, båttrafik, bebyggelse och farleder medför stora störningar 

på det biologiska livet. Således finner länsstyrelsen att skyddsbehovet av Östersjöns 

grundområden är mycket stort. (ibid.). I det nationella miljökvalitetsmålet Hav i balans samt 

levande kust och skärgård ingår att: �minst 50 % av skyddsvärda marina miljöer och minst 
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70 % av kusten och skärgårdsområden med höga natur- och kulturvärden ska ha ett 

långsiktigt skydd senast år 2010�. (www.miljomal.nu).  

 

För att inte riskera ytterligare utarmning av skärgårdens djur- och växtliv, menar 

länsstyrelsen att behovet att skydda värdefulla områden är stort. Länsstyrelsen anser att flera 

av grundområdena hyser sådana kvaliteter att om de legat på land, skulle de för länge sedan 

ha varit skyddade som reservat. Man menar att problemet ligger i svårigheten att se och förstå 

deras värden, vilket ofta resulterar i att de inte får tillräckligt med uppmärksamhet eller 

prioritet. Vidare anser länsstyrelsen att negligeringen även beror på den bristfälliga 

kunskapen om de olika biotopernas ekologiska funktion, liksom den geografiska 

utbredningen av de mest betydelsefulla grundområdena. Mot denna bakgrund av okunskap, 

anser länsstyrelsen att en lämplig generell tumregel borde vara att områden grundare än 6 

meter beaktas som mycket skyddsvärda innan något annat är bevisat. Man menar att sådan 

riktlinje stöds av miljöbalkens försiktighetsprincip och utesluter att områden med höga 

naturvärden exploateras på grund av bristande kunskap. Detta är av särskilt stor vikt eftersom 

den biologiska mångfalden i många områden redan har utarmats. (Schreiber, 2003:7ff). 

 

Länsstyrelsen anser att förutsättningarna för att den biologiska mångfalden ska kunna 

återhämta sig i kraftigt påverkade områden och bestå i mindre hårt åtgångna, är att beslut om 

framtida exploateringar fattas grundat på den kunskap som finns om biologin i de olika 

skärgårdsdelarna. Eftersom olika biotoper, allt från djupa fjärdar till grunda, avsnörda vikar 

är nödvändiga miljöer för många arter i någon fas av livscykeln, menar länsstyrelsen att är 

det viktigt att hela skärgården betraktas som ett område med högt skyddsvärde innan olika 

ingrepp i miljön görs. I vissa, redan nedsmutsade och exploaterade områden anser 

länsstyrelsen att de minst förstörda delarna måste betraktas som mycket skyddsvärda då de i 

sin omgivning utgör de sista oaserna för en någorlunda intakt natur. (Schreiber, 2003:12). 

 

3.4 Naturkontakt & rekreation 

Intuitivt kan de flesta skriva under på att det är viktigt med naturkontakt och rekreation för 

välbefinnandet. Statens Folkhälsoinstitut har publicerat en mängd litteratur i området som 

pekar på forskning som belyser detta fenomen. Trädgårdsarbete används idag både vid 

rehabilitering av vuxna och vid rehabilitering av barn med funktionshinder. Det har till 

exempel visat sig att barn i bostäder med nära anknytning till naturområden utvecklat mindre 

utagerade beteendeproblem. Ytterligare studier har genomförts på barn med ADHD, 
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(benämns som uppmärksamhetsstörning i Sverige) (http://sv.wikipedia.org/) då barnens 

koncentrationsförmåga har noterats vid olika fritidsaktiviteter. Enligt studien uppvisade 

barnen minst symptom då de varit ute i naturen. Dessa studier, anses ge måttligt starkt stöd 

för att direktkontakt med natur minskar förekomsten av symtom på barn med diagnosen 

ADHD. Folkhälsoinstitutet menar även att det är möjligt att god tillgång till fri natur i 

närheten av bostaden kan motverka depression. Detta eftersom man att uppmärksammat att 

det finns samband mellan närhet till natur och fysisk aktivitet, vilket motverkar depression. I 

en ytterligare studie på en kirurgavdelning fördelades patienternas slumpvis till endera sidan 

av en korridor.  På ena sidan hade patienterna utsikt över en park med träd medan patienterna 

på andra sidan såg in i en tegelmur. Det visade sig att läkningstiden och behovet av 

smärtstillande medicin var mindre bland de patienter som kunde se parken. Flera senare 

studier visar att visuell kontakt med natur både påskyndar återhämtning efter påfrestningar 

samt minskar förekomst av spänningssymtom och förbättrar koncentrationsförmågan. Dessa 

studier, anses ge måttligt starkt stöd för att visuell kontakt med natur, eller bilder av natur, 

främjar psykisk hälsa. (http://www.fhi.se/). 

 

Miljöer som ser ut att ha blivit skapade av naturen själv, så kallade �vilda�, är en av åtta 

värden som genom djupintervjuer om grönområdens upplevda kvaliteter, identifierats av 

Patrik Grahn (SLU) och hans forskarkollegor. Vilda grönområden kopplas enligt denna 

undersökning ihop med sagor och legender som inspirerar vår fantasi som anses viktiga för 

välmående och folkhälsa i allmänhet. (Olsson, 2005b:8).  

 

Byggforskningsrådet (som nu uppgått i FORMAS) publicerade 1994 Vårt behov av grönska 

som innehåller miljöpsykologiska forskningsresultat som påvisar vi människor är beroende 

av naturen för vårt psykiska välbefinnande och vår trivsel. (Nordström, 1994:5). I 

forskningsrapporten behandlas svenskens särskilt starka kärlek till naturen som ett 

kulturhistoriskt faktum. Man menar även att vi är beroende av den fysiska miljön för att våra 

sinnen och vårt tänkande ska utvecklas, men också att vi är beroende av den fysiska 

omgivningen rent känslomässigt. I rapporten hänvisas till en utvecklingspsykologisk 

forskningsstudie som påvisar att om barn får vistas i naturen under sina barndomsår, kommer 

de som vuxna att i större utsträckning hålla kvar i den positiva sinnebilden som de skapat 

under barndomsåren. Detta leder till att de i även i vuxen ålder kommer att lockas att vistas i 

naturen i en större utsträckning än andra, vilket på så vis främjar deras hälsa. (Nordström, 

1994:19ff). 
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3.5 Miljölagstiftning & fysisk planering 

Miljölagstiftningen likväl som de nationella riktlinjerna för fysisk planering bidrar till 

oundvikliga utgångspunkter då det gäller exploatering såväl som naturvård. Detta eftersom 

de, vilar på utstakade riktlinjer för fysisk planering och hantering av grönstruktur. Nuvarande 

nätverk av regelverk och riktlinjer kan sägas vara verktyg för att uppnå satta ideal och mål. 

En samlad miljölagstiftning, miljöbalken infördes i Sverige 1999. Samma år antogs ett 

övergripande nationellt mål för miljöarbetet - generationsmålet som innebär att �vi ska 

överlämna ett samhälle till nästa generation där de största miljöproblemen är lösta�. 

(Boverket & Naturvårdsverket, 2000a:35f). 

 

Enligt miljöbalken, vilken innehåller de huvudsakliga bestämmelserna om natur och 

kulturmiljöer, skall denna balk tillämpas så att: 

• människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om 
dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 

•  värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 
•  den biologiska mångfalden bevaras, 
•  mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, 

kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas,  
återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror 
och energi främjas så att ett kretslopp uppnås. (www.notisum.se)  

 

Bestämmelserna i miljöbalken syftar till:  

Att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande 
generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling 
bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att 
förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen 
väl (www.notisum.se).  

 

3.5.1 De nationella miljökvalitetsmålen: 

Utöver det övergripande generationsmålet, utformades de femton nationella 

miljökvalitetsmålen, som förra året (2005) kompletterades med ett sextonde. Dessa 

miljökvalitetsmål är tänkta att ersätta den tidigare mer svåröverskådliga floran av miljömål, 

som dels var komplicerade att tillämpa på regional nivå och dels i planeringsarbetet med 

fysiska strukturer. Miljökvalitetsmålen ska vägleda samhällsplaneringen och tillämpningen 

av miljöbalken på alla nivåer i samhället (www.miljomal.nu). För att det nationella 

miljöarbetet med måluppfyllelsen lättare ska kunna konkretiseras, har miljökvalitetsmålen 
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kompletterats med ytterligare delmål (71 stycken 2003). Det har även utformats åtgärdsplaner 

och uppföljningsplaner för arbetet. (Miljömålsrådet, 2005:2f).  

 

Det sextonde miljökvalitetsmålet 

I och med FN:s konvention för biologisk mångfald, har Sverige åtagit sig att: 

Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, 
för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och 
ekosystemen samt deras funktioner och processer skall värnas. Arter skall 
kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk 
variation. Människor skall ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö 
med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. 
(www.miljomal.nu).  

Miljökvalitetsmålet ett rikt växt- och djurliv inkluderar tre nationella delmål (hejda förlust av 

biologisk mångfald, minskad andel hotade arter samt hållbart nyttjande) som skall medverka 

till att målet uppnås. Med biologisk mångfald menas gener, arter och deras samverkan 

sinsemellan. Vidare inkluderas även vilken nytta eller tjänster den biologiska mångfalden har 

till följd för ekosystemen, till exempel att rena vatten och luft, binda jorden och pollinera våra 

grödor. Biologisk mångfald ses även som betydelsefullt eftersom den bidrar till folkhälsan 

genom att många natur- och kulturmiljöer är en viktig källa till rekreation och friluftsliv.  

(ibid.). 

 
Ekosystemtjänster  
Begreppet ekosystemtjänster har sin utgångspunkt i att människan är beroende av och ingår i 

naturens kretslopp. Eftersom de naturliga ekologiska systemen drivs av solen, utgör även 

basen för människans överlevnad och välstånd. Sjöar och hav får vi såväl dricksvatten som 

fisk och skaldjur ifrån, skogen ger oss virke, svamp, bär och rekreationsmöjligheter samtidigt 

som den renar luften vi andas. Svampar, mikroorganismer och andra nedbrytare ser till att 

organiskt material kan återanvändas. Våtmarker fungerar som vattenreservoarer och har 

dessutom en inneboende förmåga att filtrera bort näringsämnen som annars kan ge upphov 

till övergödning i hav, sjöar och vattendrag. Ekosystemen upprätthåller även vattnets 

kretslopp i naturen, atmosfärens sammansättning och cirkulationen av näringsämnen som är 

nödvändig för allt liv att kunna fortgå. Alla dessa tjänster och varor som ekosystemen gratis 

förser oss med bara genom att finnas till kallas för ekosystemtjänster eller ekosystemvaror. 

(Söderqvist, Hammer & Gren, 2004:12;45; Borgerhoff & Coppolillo, 2005:5). 

3.5.2 Försiktighetsprincipen 

I miljöbalkens 2 kap, 3 §, om allmänna hänsynsregler, står det att läsa att: 
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Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 
skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka 
att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas 
bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl 
att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön (www.notisum.se).  

 

3.5.3 Fysisk planering 

Den fysiska planeringen är numera en integrerad del i den samlade miljöpolitiken eftersom 

mark- och vattenanvändningen medför påtagliga effekter för miljön. I PBL, 2 kapitlet, 2§ står 

det att: �Planläggning skall med beaktande av natur- och kulturvärden, främja en 

ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden, 

kommunikationsleder och andra anläggningar� (www.notisum.se). Fysik planering är tänkt 

att kunna vägleda samhällsplaneringen och tillämpningen av miljöbalken på alla nivåer i 

samhället och på detta sätt, bidra till att miljömål uppnås, detta genom att inriktas på fysiska 

strukturer som ska stödja ekologisk hållbarhet. Då målen behöver konkretiseras för att bli 

operativa och uppföljningsbara, har en rad centrala myndigheter fått sektorsansvar för 

ekologisk hållbar utveckling. Myndigheterna ska föreslå åtgärdsstrategier och hur miljömålen 

ska följas upp. Sektorsansvaret för fysisk planering, byggande, boende och hushållning med 

mark- och vattenområden, åvilar Boverket. (Boverket & Naturvårdsverket, 2000a:35). Med 

andra ord kan fysisk samhällsplanering vara ett verktyg som dynamiskt utvecklas parallellt 

med utvecklingsdiskursen. Verktyget är tänkt att genom sina råd och riktlinjer säkerställa att 

man strävar mot en hållbar utveckling samtidigt som man skall stimulera den ekonomiska 

tillväxten.  Kärnan i all samhällsplanering är enligt Boverket dialogen mellan aktörer och 

intressenter, mellan olika sektorsföreträdare och mellan central, regional och lokal nivå. 

Medborgarmedverkan lyfts fram i PBL som essentiellt i planeringsprocesser. (Boverket, 

2006:14). 

 

Enligt Boverket och Naturvårdsverket kan fysisk planering i hög grad medverka till att bygga 

upp sådana strukturer, men för att fysisk planering ska kunna fungera som ett effektivt 

miljöinstrument fordras bland annat: 

• Kunskap om hur fysiska strukturer kan främja en hållbar utveckling 
• Kunskap om miljön som är anpassad för � begriplig och användbar fysisk planering. 
• Brett samarbete mellan aktörer (planerare och miljöexperter) samt övriga aktörer i 

planeringsprocessens alla skeden. 
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• Konstruktiv samverkan mellan olika beslutsnivåer i samhället. (Boverket & 
Naturvårdsverket, 2000a:8). 

 

Boverket tillsammans med Naturvårdsverket anser att det inte entydigt går att definiera 

vilken fysisk struktur som är mest fördelaktig ur miljösynpunkt. Strukturen måste ses i ett 

större sammanhang och utvecklas med hänsyn till bland annat de lokala, rumsliga 

förutsättningarna. Boverket menar att det finns ofta alternativa vägar för att nå fysiska 

strukturer som främjar ekologisk hållbarhet. Därför måste lokala förutsättningar på varje plats 

vara utgångspunkt för val av struktur. Den egna kommunen eller orten måste relateras till 

omvärlden för att sammanhangen ska bli synliga. Man menar att den befintliga 

människoskapande strukturen och de naturgivna förutsättningarna bildar självskrivna 

utgångspunkter i diskussionen om framtida fysisk struktur. Därför framhåller Boverket och 

Naturvårdsverket att teoretiska studier av sambanden mellan fysisk struktur och miljö kan ge 

inspiration då man ska välja strategier för utbyggnad eller förändring av bebyggelse eller 

infrastruktur. (ibid.). I teorin, ser man att detta skulle kunna genomföras genom att 

kommunerna utvecklar lokala miljömål med knytning till fysiska strukturer. Dessa mål 

beaktas sedan i den fysiska planeringen och följs därefter upp med beslut och genomförande 

(Boverket & Naturvårdsverket, 2000a:52).  

 

Enligt Boverket förutsätter ett effektivt miljöarbete att alla goda krafter strävar åt samma håll. 

Enskilda åtgärder som sätts in i en helhetsbild kan ömsesidigt stödja eller motarbeta varandra. 

Boverket och Naturvårdsverket menar att förståelse behöver skapas mellan olika parter och 

gemensamma referensramar behöver byggas upp. Detta skulle bland annat kunna ske genom 

öppna och fortlöpande samtal kring miljöproblemen, dels om vad som orsakar dem och dels 

vad som kan göras åt dem. Generellt sett erbjuder den fysiska planeringen många möjligheter 

i miljöarbetet, inte minst med utgångspunkt från den kommunala översiktsplaneringen 

eftersom miljöfrågornas fokus bestäms enskilt av kommunerna. (ibid.). Erfarenheter från 

planeringsarbete i Stockholmsregionen har påvisat att lokala mål för biologisk mångfald 

behöver vara geografiskt preciserade och åtgärdsinriktade för att kunna hanteras i 

planeringssituationer. Den biologiska mångfaldens anspråk på planeringen skiljer sig enligt 

Boverket mellan olika områden och är bland annat beroende på hur naturmiljöerna fördelar 

sig i landskapet och på den tidigare markanvändningen. Boverket och Naturvårdsverket anser 

dock att man i planeringsprocessen bör ta hänsyn till sammanhängande spridningszoner med 

ekologiskt värdefulla biotoper. (Boverket & Naturvårdsverket, 2000c:21f). Vidare anser 
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Boverket att den kommunala översiktsplaneringen aktivt ska bidra till att utveckla och bevara 

den biologiska mångfalden (Boverket, 1996:21). 

 

Dagens kustplanering behöver hantera samspelet mellan land och hav och är dessutom av 

starkt gemensamt intresse med kringliggande länder i det internationella regelsystemet. 

(Boverket, 2006:19f).  Det svenska kust- och skärgårdslandskapet innehåller unika natur- och 

kulturmiljöer som utgör en värdefull resurs för såväl bosatta som besökare, då trycket på 

zonen generellt är högt, riskerar detta att medföra stora förändringar på landskapet. Boverket 

menar att konsekvenserna av till exempel exploatering, jordbruksreformer eller förändringar 

inom skogsproduktionen påverkar landskapet i allra högsta grad. Detta riskerar på sikt att 

bidra till en minskad biologisk mångfald, men även stora konsekvenser på kustens 

upplevelsevärden i sin helhet. (Boverket, 2006:35). Kust- och skärgårdsområdena har mycket 

olika regionala villkor. Detta då skärgårdarna i storstadsområdena har ett helt annat 

bebyggelsetryck och andra förutsättningar i övrigt än i glesbefolkade skärgårdsregioner. 

(Boverket, 2006:23).  

 

Förvaltning 

EU har rekommenderat medlemsländerna att genomföra en integrerad förvaltning av Europas 

kustområden. Denna rekommendation går ut på att främja samarbete inom planering och 

förvaltning av kustområden och framhäver bland annat genom samråd med medborgarna.  

Bakgrunden till detta var kustområdenas stora miljömässiga, ekonomiska, sociala, kulturella 

och rekreationsmässiga betydelse för Europa. På sikt är strävan att kunna finna en jämvikt 

mellan ekonomiska, sociala och kulturella mål samt miljö- och hushållningsintressen. 

Processen för denna integrerade kustzonsförvaltning beskrivs av kommissionen som en 

fullständig cykel av informationssamling, planering, beslutsfattande, samt styrning och 

kontroll av genomförandet. Förslagen har tagits emot väl av Sverige då vi i stort sett redan 

har utformat vad som efterfrågas. (Boverket, 2006:19f). Boverket ser de kommunala 

översiktsplanerna som av central betydelse för hållbar utveckling av kustområden eftersom 

de är viktiga demokratiska instrument, samtidigt som de är lokalt utformade och anpassade 

och syftar till att styra och samordna utvecklingen.  (Boverket, 2006:21).  

 

För att återknyta till adaptiv förvaltning som behandlades under bevarandeekologi, finns en 

tydlig trend i svensk miljöpolitik. Tidigare har fokus legat på arter och avgränsade områden 

med höga naturvärden. Under senare år har detta perspektiv vidgats till ett helhets- och 
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landskapsperspektiv. Detta skifte innebär även en övergång av fokus från bevarande till 

förvaltning. (Olsson, 2005a:14). Inom havsmiljöpolitiken kom det 2004 en skrivelse från 

Regeringen där utgångspunkten var att en ny förvaltning av havet bör utgå från 

ekosystemansatsen, det vill säga att �nyttjandet av havet inte leder till effekter som gör att 

ekosystemens livsuppehållande förmågor försämras eller förstörs� (www.regeringen.se). 

Vidare pågår ett forskningsprogram vid namn adaptiv förvaltning av vilt- och 

fiskpopulationer på uppdrag av Naturvårdsverket (www.naturvardsverket.se). Även om 

adaptiv förvaltning ännu inte är integrerat i miljöbalken, visar de två ovanstående exemplen 

på trender att adaptiv förvaltning mer frekvent blir en del av arbetet med att uppnå 

miljökvalitetsmålen.  Vidare kan paralleller dras till Boverkets förklaring av integrerad 

förvaltning där vertikal och horisontell integration förespråkas, det vill säga mellan olika 

sektorsmyndigheter och intresseföreträdare på olika nivåer. Integrerad förvaltning innebär 

även en kontinuerlig uppföljning och övervakning av den faktiska utvecklingen och resultatet 

av planeringen. (Boverket, 2006:16). Detta förutsätter bland annat kunskap om naturliga och 

sociala system samt deras potentialer att hantera påfrestningar (Boverket, 2006:20). 

 

Avvägningar 

Ekologisk hållbar utveckling är en nödvändig del i hållbar utveckling, men att det inte är den 

enda komponenten. Samhället formulerar på internationell, nationell, regional och lokal nivå 

både miljömål och andra mål. Förutom ekologisk hållbarhet ska även aspekter på ekonomisk, 

social och kulturell hållbarhet alltid vägas in i bedömningen. Dessa aspekter är sinsemellan 

beroende och ömsesidigt förstärkande förutsättningar för hållbar utveckling. Miljömålen får 

därför inte ges en särställning som innebär att övriga hållbarhetsaspekter sätts på undantag. 

(Boverket & Naturvårdsverket, 2000a:51). Även hållbart nyttjande (som inkluderas i det 

sextonde miljökvalitetsmålet) är en förvaltningsfråga vilken kräver prioriteringar och 

avvägningar mellan olika samhällsaspekter där ekologisk kunskap måste balanseras mot 

ekonomiska och sociokulturella dimensioner av hållbarhet. (Olsson, 2005a:6). 
Mellanrum 

Mellanrum 
Mellanrum 
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Mellanrum 

4. Bakgrund 

Nedan följer en fördjupad presentation av Tyresö kommuns översiktsplan, planområdet, 

sammanfattningar av Ekologigruppens bedömning av planområdets naturvärden såväl som 

rekreativa värden, sedan följer en presentation av Stockholmsregionens gröna kilar, slutligen 

behandlas skydd av värdefulla naturmiljöer. Samtliga avsnitt är väsentliga för förståelsen för 

studien och projektet i sin helhet. 

 

4.1 Tyresö kommuns översiktsplan 

Tyresö kommuns översiktsplan är det viktigaste planeringsdokumentet för kommunens mark- 

och vattenanvändning under den närmaste 15-årsperioden. Den ska ange riktlinjer för 

kommande detaljplanering. Även om översiktsplanen inte är juridiskt bindande, ska den ligga 

till grund för kommunens ställningstagande vid exempelvis etablering av verksamheter, 

byggande av bostadshus eller bygglovsansökningar. (www.tyreso.se/). I översiktsplanen som 

skall aktualiseringsprövas varje mandatperiod, beskrivs kommunens långsiktiga strategier, 

där avvägningar ska kunna göras mellan olika intressen. (Tyresö kommun, 2006c:6). Enligt 

regelverk skall översiktsplaneringen främst styras av; PBL samt miljöbalken, vilka innehåller 

de viktigaste lagarna som styr den översiktliga planeringen. I miljöbalken är det främst 

hushållningsreglerna som ska ha betydelse för planarbetet, men där finns även bestämmelser 

för riksintressen i kultur-, natur och friluftsliv samt för skärgården. (Tyresö kommun, 

2006c:7). Översiktsplaneringen skall även styras av de nationella miljömålen som antogs av 

Sveriges riksdag 1999. På lokal nivå är det tänkt att miljömålen ska brytas ned till åtgärder 

som främjar en hållbar utveckling. Detta ska gälla för såväl kommunens egna förvaltningar 

som företag och den enskilde kommuninvånaren. Enligt översiktsplanen har eller kommer de 

kommunala förvaltningarna att utarbeta åtgärder kopplade till de egna verksamheterna för att 

uppnå de aktuella miljökvalitetsmålen. Vidare styrs översiktsplaneringen av De 

transportpolitiska målen, lokala mål/policydokument samt RUFS. (ibid.).  

Enligt miljöbalken (1999) ska varje kommun inventera och definiera områden som är 

ekologiskt känsliga. Tyresö kommuns nuvarande översiktsplan är från 1998, enligt den ska 

områden med särskilda naturvärden bevaras och vårdas.  Dessa områden har definierats av 

naturinventeringar, varav den senaste för hela kommunen genomfördes 1997. De områden 

som enligt naturinventeringen klassats hysa höga naturvärden har klassats enligt: klass, 1, 2, 

och 3 vilka alla skall bevaras. Klass 1-områdena är riksintressen som nationalparker eller 
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naturreservat. Klass 2- och 3-områdena är regionala värden, respektive lokala/kommunala 

värden. I översiktsplanen anges det att Tyresös park- och naturmarker ska skötas så att 

biologisk mångfald gynnas samt att kommunen ska ha en sammanhängande grönstruktur. 

Vidare beskriver översiktsplanen att åker- och ängsmarker ska hållas öppna för att bibehålla 

och gynna den biologiska mångfalden. Översiktsplanen slår även fast att alla åtgärder som rör 

de ekologiskt särskilt känsliga områdena ska föregås av en noggrann MKB. 

(www.tyreso.se/).   

4.2 Planområdet 

Under de senaste 40 åren har kommunen successivt köpt loss tomter från privatpersoner inom 

det nuvarande planområdet vid Tyresö strand (Bardun, personlig uppgift). Området ses som 

 
Bildtext: Hällparti med utsikt över Erstaviken (område 18 i naturvärdes- 
bedömningen). Foto: J Ö 
 

Kommunen avser stärka Tyresös identitet som skärgårdskommun att dels genom att skapa ett 

bostadsområde med stark koppling till vattnet, dels utveckla det angivna grönområdet inom 

tävlingsområdet till en ny sjönära mötesplats. (Tyresö kommun, 2006a:3). I nuläget hyser 

planområdet förutom de naturmiljöer och rekreativa miljöer som nämns i kommande avsnitt, 

gamla sommarstugetomter samt en båtklubb (Tyresö strands båtklubb). Båtklubben 

grundades 1954 och inrymmer uppskattningsvis plats för maximalt 97 båtar (beroende på 

storlek), för nuvarande har klubben cirka 115 medlemmar (Cyrus, personlig uppgift). Inom 

planområdet finns även en vindsurfingklubb (Tyresö Windsurfing Club) med 110 

medlemmar. (www.twc.nu/).  

ett av de mest attraktiva i 

Tyresö ur boende- och 

rekreationssynpunkt. I 

närheten av planområdet 

finns tillgång till 

rekreationsområden, 

skolor, buss och annan 

service. Närheten till 

Stockholm är påfallande, 

då det tar mindre än 20 

minuter att med bil ta sig 

in till stadskärnan. 
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Naturinventeringarna som genomförts i kommunen definierade vissa delar av strandängarna 

(som ett av tjugofem områden i kommunen) som ekologiskt känsliga kultur- och 

naturmarker. Strandängarna anses vara särskilt känsliga för avverkning, hydrologiska 

förändringar, mekanisk påverkan, ändrad skötsel samt annan störning. Områden som 

strandängarna skall enligt Samrådsförslag till ny översiktsplan för kommunen skyddas så 

långt som möjligt. Vidare definierades strandängarna (som ett av trettiosju områden i 

kommunen), bedömda utifrån naturvetenskapliga grunder och klassade i tre grupper där 1 är 

av högsta värde (riksintresse). Strandängarna definierades här som ett område med både klass 

2- och 3-värde, vilket innebär att man uppmärksammat såväl regionala värden som 

lokala/kommunala värden som anses hysa botaniska skyddsvärden samt starka 

friluftsintressen. Dessa områden skall enligt samrådsförslaget skyddas och bevaras. (Tyresö 

kommun, 2006a:22ff). 

I översiktsplanen från 1998, redovisas det att Tyresö strand i framtiden kommer att bli en av 

de tre stora kommundelarna. Eftersom Tyresö strand är det område med mest 

skärgårdsanknytning, anser man att det är önskvärt att i framtiden kunna erbjuda fler 

båtplatser. Översiktsplanen nämner att det finns motstående intressen och konflikter i frågan, 

vilket innebär att ett antal frågor måste besvaras och en genomförlig MKB måste göras innan 

vidare beslut tas. I området vid norra Tyresö strand anges det att det planeras någon form av 

småskalig tätare bebyggelse, där särskilt vyn från vattnet ska beaktas. Detta innebär att husen 

ska placeras och utformas med karaktärsdrag från skärgårdsbebyggelse. (www.tyreso.se/).  

4.3 Ekologigruppens naturvärdesbedömning 

Ekologigruppen ab, har som externt konsultföretag på uppdrag av Tyresö kommun gjort en 

naturvärdesbedömning av ett område markområde på uppskattningsvis 32 hektar vid Tyresö 

Strand. Planområdet ligger beläget i den nordvästra delen av Tyresö kommun precis intill 

gränsen till Nacka. Strandlinjen vetter mot norr och Erstaviken, vilken fortsätter cirka 1,5 km 

väster ut. På andra sidan Erstaviken, cirka 1 km bort, ligger Saltsjöbaden och Solsidan. Åt 

öster och sydöst fortsätter Tyresös långa strandlinje mot Erstaviken ytterligare cirka 10 km, 

ned mot Brevik och Dyvikshalvön. Planområdet ligger inbäddat i ett sommarstugeområde 

från 1940-talet, vilket under de senaste 15 åren har omvandlas mer och mer till 

permanentboende. Bebyggelsen fortsätter i stort sett utmed hela stranden åt öster. Åt väster är 

marken vid Erstaviken oexploaterad och består närmast planområdet av öppna marker och 
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bryn med stort inslag av ek. Cirka 12 hektar av den totala arealen av planområdet utgörs av 

vatten. (Ekologigruppen ab, 2005a:4). 

 

4.3.1 Landmiljön 

Ekologigruppen beskriver de största naturvärdena som förekomsten av gamla ekar och andra 

ädellövträd, främst i planområdets centrala och östra delar. Ansamlingen av gamla ekar, 

varav flera riktigt grova hålträd har bildat mulm (trädmjöl), inslaget av övriga grova 

ädellövträd, lundmiljöerna och förekomst av rödlistade arter, gör att Ekologigruppen värderar 

delarna av området till klass 2, regionalt naturvärde, respektive klass 3, kommunalt 

naturvärde. Naturvärdet förstärks ytterligare av att dessa ekologiskt värdefulla miljöer ligger 

intill varandra och bildar ett större sammanhållet parti naturmark med höga värden (cirka 3 

hektar). Områdets ädellövskogar ingår i ett värdefullt ekologiskt samband för ädellövskogar 

som bland annat omfattar miljöer vid Erstavik och kring Gamla Tyresö. (Ekologigruppen ab, 

2005a:3). 

 

4.3.2 Vattenmiljön 

Enligt Ekologigruppen utgörs planområdet av cirka 12 hektar vatten. Tyresö strand utgörs av 

två lite större vikar (cirka 200-250 meter breda) och en mindre (cirka 75 meter bred), vikarna 

ligger öppna mot Erstaviken. Vikarna sägs vara avdelade i små uddar som når ut i vattnet och 

på flera ställen finns det grynnor, vilka fungerar som ett visst skydd mot vind- och 

vågexponering. Samtliga bottenmiljöer är under 7 meter djupa och kan på så vis klassas som 

värdefulla grunda bottnar (Schreiber, 2003:7; Ekologigruppen ab, 2005a:8f). Drygt 50 % av 

bottnarna är enligt kommunens beräkningar grundare än 3 meter (Ekologigruppen ab, 

2005a:8). Erstaviken vid Tyresö Strand finns inte med bland identifierade värdefulla vikar i 

någon av de utredningar som rör skärgårdens grundområden (Schreiber, 2003; 

Ekologigruppen ab, 2005a:3). Vid inventeringstillfället påträffades inga ovanliga eller 

rödlistade vattenväxter. I det stora hela var det relativt få arter vattenväxter som dominerade 

artsammansättningen. Grundat på ovanstående, anser Ekologigruppen att man troligtvis inte 

kan klassa området som regionalt värde. Däremot betraktas vikarnas grundområden vara av 

kommunalt värde. Den värderingen grundar sig på att Ekologigruppen anser att bottnarna 

hyser en välutvecklad flerårig vattenvegetation, blåstångsbälten och relativt stora ytor med 

vassbälte, samt att det längs Tyresös norra kust är ovanligt med grunda bottnar. Trots att lite 

fisk påträffades under inventeringstillfället, bedöms vattenmiljöerna ändå ha goda 

förutsättningar att vara betydelsefulla för fiskar och fiskyngel samt för sjöfågel. I 
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naturvärdesbedömningen hänvisar man bland annat till Schreiber och utredningar som 

påvisar att grunda områden under 6 meter generellt borde värderas som värdefulla bottnar för 

vattenväxter, sjöfågel, fiskyngel, fisk och vattenlevande smådjur. Detta utgår från en 

försiktighetsprincip eftersom kunskapsunderlaget om förekomst och värde av grunda bottnar 

fortfarande ses som generellt dålig. (Schreiber, 2003:7; Ekologigruppen ab, 2005a:3). 

 

4.3.3 Strandlinjen 

Ekologigruppen beskriver den befintliga strandzonen som svårtillgänglig på grund av tät 

vegetation av vass och buskage, samt uppdelad i partier mellan privata tomter och avstängda 

områden och bryggor. Därmed bedömer man vattenkontakten för allmänheten som 

svårtillgänglig, förutom på badplatsen. Medlemmar i windsurfingklubben och för de lokala 

båtägarna har bättre vattenkontakt. Dagens upplevelsevärden ses som begränsade, men hyser 

enligt bedömningen möjligheter till förbättringar. (Ekologigruppen ab, 2005b:1). 

Ekologigruppen anser att strandområdet idag är mycket svagt kopplat till den kommunala 

grönstrukturen då det ligger avsides, utan tydliga kopplingar till andra kommunala grönstråk. 

En viss närhet anses ändå vara kopplingen till den regionala grönstrukturen då området 

västerut gränsar till Erstaviken och Tyrestakilen. Enligt bedömningen är områdets 

betydelsefulla naturvärden dels knutna till havsmiljöns mjukbottnar och vassområden och 

dels till landmiljön där främst ädellövskogar är av stort värde. Strandområdenas vassbälten 

anses vara av lokal betydelse, men tros ändå kunna utgöra häckmiljö för skyddsvärda arter 

som till exempel vattenrall (ej rödlistad), samt vara värdefulla för vikens fiskfauna. 

Bladvassen fungerar även till viss del som filter för närsalter från land. Ekologigruppen anser 

att områdets ädellövskogar ingår i ett värdefullt ekologiskt samband för ädellövskogar och 

menar att förutsättningar för rödlistade arter torde vara goda. Mest värdefulla ses de enskilda 

äldre träden, särkilt de gamla ihåliga ekarna, men lundmiljöerna anses också kunna innehålla 

en del värdefull markvegetation. Vidare beskriver Ekologigruppen att det även finns annan 

värdefull natur som till exempel strandalskog med strutbräken. (Ekologigruppen ab, 

2005b:2ff). 

 

Värdenas känslighet 

Ekologigruppen skriver att de grunda bottnarna är känsliga för muddring, grumling, 

övergödning, beskuggning, fysisk påverkan, utsläpp med mera. Enligt bedömningen kan de 

grundaste platserna också vara känsliga för båttrafik. Vassbältena är enligt Ekologigruppen 
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känsliga för alltför kraftig vassröjning. (Ekologigruppen ab, 2005a:4). Gamla ekar anses av 

Ekologigruppen främst vara känsliga för beskuggning och konkurrens av andra träd. Man  

 
Bildtext: En grupp ekar (område 12 i naturvärdes- 
bedömningen). Foto: J Ö 
 
igenväxning och konkurrens av gran och andra arter. Ekologigruppen beskriver att 

strandskogarna är känsliga för avverkning och utglesning av trädskiktet, samt för förändrad 

hydrologi på grund av dikning, schaktning och så vidare. (ibid.). 

 

4.4 Ekologigruppens bedömning av områdets rekreativa värden 

Områdets viktigaste kommunala målpunkt ses av Ekologigruppen som badplatsen, det så 

kallade strandbadet. Andra viktiga målpunkter identifierade man som vindsurfingklubben och 

båtklubben (som nyttjas av medlemmar). En stor del av planområdet har inte använts för 

rekreation tidigare på grund av den stora andelen privata tomter som idag är i kommunens 

ägo. Ekologigruppen beskriver den övervägande delen av strandlinjen som svårtillgänglig 

med anledning av sank, vassbevuxen mark. Man har fått uppgifter om att sportfisket uppges 

vara gott och platsen är även av intresse för fågelskådare. Det mest värdefulla området ur 

rekreationssynpunkt ligger runt strandbadet och norrut mot bollplanen. Ekologigruppen anser 

att detta område bör behandlas med extra varsamhet vid en framtida exploatering. 

(Ekologigruppen ab, 2005c:3). 

nämner att många av de arter som är 

knutna till gamla ekar är ljus, värme och 

solinstrålning viktiga faktorer. Ekar anses 

också vara känsliga för påverkan på 

rotsystemet genom grävning och 

schaktning, samt kompaktering av jorden 

runt om kring sig. Ett skyddsavstånd 

motsvarande kronans vidd bör därför 

finnas kring varje gammal ek. (ibid.). I 

naturvärdesbedömningen beskrivs 

lundmiljöerna som känsliga för 

avverkning och utglesning av trädskiktet. 

Man anser att de mogna och gamla 

lövträden måste kunna bevaras och 

utvecklas för att värdena knutna till dessa 

ska kunna bevaras. Vidare anses 

lövträdsmiljöerna    vara    känsliga   för  
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En metod för att bedöma områdets rekreativa värden har använts och genom denna har man 

identifierat aktivitet och utmaning, samt social samvaro som aktuella upplevelsevärden i 

området. Dessa kan i sin tur delas upp i mer detaljerade värden som bad, båtliv, promenader, 

bollspel, picknick, lek och löpträning et cetera. (Mer om metoden finns beskrivet i 

metodavsnittet, sidan 38). Programområdet anses innehålla rekreativa kvaliteter av 

kommunalt värde. Dessa är främst bad och vattenkontakt med både brygga och sandstrand. 

Det finns även klippor och gräsytor i anslutning till badet som lämpar sig för en mängd 

aktiviteter. Ekologigruppen uppger att kommunen tillhandahåller en mängd andra badplatser, 

men att strandbadet är en av de få som är belägna längs Erstaviken. (Ekologigruppen ab, 

2005c:5).  

 

Ekologigruppen nämner att det i området finns en båtklubb där främst de närboende är 

engagerade. Båtklubben och badplatsen sägs ligga så tätt inpå varandra att konflikter kan 

uppstå. Tyresö Windsurfing Club ligger direkt väster om båtklubben. Det sägs även finnas 

möjligheter för andra aktiviteter som vattenskidor och under vintertid skridskoåkning. Man 

beskriver att det finns en nyanlagd gångväg längs med strandallén. Ekologigruppen nämner 

att i framtiden kan utvecklas en viktig länk till Erstaviken och Nackareservatet där det redan 

idag finns en oanlagd stig. Det finns en bollplan i området precis vid busshållplatsen, bredvid 

den planeras även en boulebana (nu anlagd)(egen anmärkning).  Ekologigruppen anser att 

den naturmark som finns i området är svårforcerad genom taggiga buskar, tistlar och nässlor 

som kan avskräcka den som vill ta sig in i träddungarna. Man anser att de stora mäktiga 

ekarna skänker en rofylld stämning till platsen och förstärker områdets rekreationsvärde. 

Området är även av betydelse för fågelskådare, detta har Ekologigruppen kunnat avgöra efter 

besök på artportalens hemsida. (Ekologigruppen ab, 2005c:5ff). 

 

Framtida kvaliteter & områdets känslighet 

Ekologigruppen anser att vid en framtida exploatering är viktigt att inte helt bryta områdets 

småskalighet och gröna miljö om man vill bevara skärgårdskaraktären och områdets lugn. En 

ökad bebyggelse anses kunna ge underlag för att förbättra vattenkontakten och göra Tyresö 

strand till en målpunkt för hela kommunen. Man anser därför att det är nödvändigt att 

allmänheten får tillgång till vattnet vid en nybyggnation. Vidare nämner Ekologigruppen att 

området i framtiden kan få en viktig roll i och med strandalléns sammanhängande 

promenadstråk till Nackareservatet (särskilt om stig anläggs). (Ekologigruppen ab, 2005c:8). 
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4.5 Stockholmsregionens gröna kilar 

I syfte att bevara och utveckla en sammanhängande grönstruktur i Stockholmsregionen har 

regionplane- och trafikkontoret definierat 10 stycken gröna kilar. (http://www.rtk.sll.se/).  

  
Bildtext: De 10 gröna kilarna (http://www.rtk.sll.se/).  

strax utanför själva Tyrestakilen och att området idag inte har någon direkt funktion som 

anknyter till den regionala kilen, anser Ekologigruppen att området i framtiden eventuellt kan 

utvecklas till en entré till Erstaviken och Nackareservatet. (Ekologigruppen ab, 2005c:3f). 
 

4.6 Skydd av värdefulla naturmiljöer 

Förutom nuvarande nätverk av lagar, regler, konventioner och riktlinjer som mer eller mindre 

juridiskt förbinder oss att ta hänsyn till naturen, finns det ytterligare anledningar till varför 

man inte bör negligera skydd och vård av värdefulla naturmiljöer. Till stor del har givetvis 

den juridiska aspekten uppkommit och baserats på ett antal nedanstående motiv. Man brukar 

generellt skilja mellan instrumentella naturvärden (produktion, funktion) och inneboende 

naturvärden (egenvärde i sig självt, oberoende av människan). Nedan presenteras främst det 

antropocentriska, instrumentella och allmänt antagna synsättet. (Borgerhoff & Coppolillo, 

2005:5). I sammanhanget Tyresö strand, går det att skönja flera olika allmänna motiv till 

varför man bör bevara och skydda vissa värdefulla naturmiljöer och de kan delas in i fyra 

olika huvudområden (den juridiska aspekten är exkluderad här, då den ses som 

övergripande). Det finns: Ekologiska anledningar, etiska anledningar, rekreationssyften och 

estetiska värden samt ekonomiska motiv. Värdefulla naturområden kan fungera som fristäder 

för såväl hotade som andra arter och bidrar till att biodiversitet kan uppstå (Bergil et al., 

1998:141; Townsend et al., 2003:331f). Det är även av vikt att bevara växt- och djurlivs 

möjligheter till sammanlänkade spridningskorridorer, där de har möjlighet att röra sig mellan 

Ekologigruppen anger att planområdet vid Tyresö

strandängar berörs indirekt av Tyrestakilen.

Ekologigruppen nämner att Tyresetakilen har sin

början vid Årsta havsbad, där den sträcker sig

vidare norr ut mot Haninge, längs med Erstaviken 

och avslutas i Nackareservatet. I den sydligaste

delen av Stockholms grönkilar är de två viktigaste

målpunkterna Tyresta nationalpark och

naturreservat, strax söder om planområdet, samt

Erstaviken och Nackareservatet, direkt norr om 

planområdet.  Även  om  planområdet   är   beläget
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olika habitat för arters och populationers etablering och överlevnad. (Borgerhoff & 

Coppolillo, 2005:71f; Townsend et al., 2003:306ff).  Dessutom kan vissa känsliga 

populationer som i sig själva inte är stabila nog att överleva på lång sikt (så kallade 

metapopulationer), ändå fortgå om det finns angränsande populationer och habitat 

tillgängliga. (Townsend et al., 2003:307ff; Borgerhoff & Coppolillo, 2005:71). Då det gäller 

etiska motiv, kan man ifrågasätta människans moraliska rätt att tränga ut biotoper och andra 

arter som existerat längre än vi har. (Bergil et al., 1998:141). I rekreations och friluftsintresse 

fungerar naturen som viktiga mötesplatser och inspirationskällor för lek, motion, upplevelser 

samt estetiska �andhål� för många människor (Tallhage-Lönn, 1999:13). Naturen kan även 

ses som en �buffert� vi människor psykologiskt behöver för att klara av det hektiska liv vi 

idag lever, forskningsresultat påvisar att vår psykiska hälsa och vår trivsel är beroende av att 

vistas i naturen. (Nordström, 1994:5ff; http://www.fhi.se/).  

 

Då det gäller ekonomiska aspekter, har växtlighet har en naturlig funktion som håller jorden 

på plats vilket minskar riskerna för erosion och skred, således är växlighet är den billigaste 

investeringen för att förhindra detta (Tarbuck & Lutgens, 2005:449f). Utöver vad som 

tidigare nämnts, upprätthåller ekosystem vissa naturliga funktioner och tjänster (så kallade 

ekosystemtjänster) som kan visa sig bli kostsamma att försöka ersätta på artificiell väg. En 

vass kan exempelvis utgöra ett naturligt filter, som kan minska närsaltsbelastningen till ett 

område. (Söderqvist et al., 2004:12; Ekologigruppen ab, 2005b:3). Dessutom har 

grönstrukturen funktionen att verka som naturens egna lungor och njurar genom att bidra till 

ett gott närklimat, en god luftmiljö och ge utrymme för ekologiska lösningar för att rena 

dagvatten. (www.boverket.se). 
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5. Metod  

Arbetet med denna uppsats har grundat sig på olika metoder, såsom ett deduktivt arbetssätt 

då det gäller litteraturstudier samt ostrukturerade explorativa observationer ute i fält. Vidare 

har det förekommit muntlig och skriftlig kommunikation med Tyresö kommuns Miljö- och 

stadsbyggnadskontor samt med Tyresö strands båtklubbs ordförande. Nedan följer en 

utförligare redogörelse av valda tillvägagångssätt och utgångspunkter.  

 

5.1 Deduktiv litteraturstudie 

Fallstudier använder man sig av då man vill studera ett avgränsat område. Vidare används 

fallstudier då processer eller förändringar ska studeras. (Patel & Davidsson, 1994:64f). Jag 

valde att främst basera denna fallstudie på en deduktiv litteraturstudie av facklitteratur. Det 

deduktiva arbetssättet, kännetecknas av att man utifrån allmänna principer, begrepp och 

befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser. (Patel & Davidson, 1994:20ff). 

Anledningen till att jag valde det deduktiva arbetssättet, är att det är aningen mer begränsat i 

sin utformning och därför mer realistiskt och lämpligt ur mitt tid- och kunskapsperspektiv än 

det induktiva förhållningssättet. Utgångspunkten i det induktiva förhållningssättet tedde sig i 

mina ögon mer tid-, kunskaps- och erfarenhetskrävande eftersom man då syftar till att skapa 

sina egna teorier utifrån studieobjektet.  (ibid.).  

 

5.2 Utgångspunkter & erhållen kunskap 

Mina utgångspunkter för uppsatsen har varit teorier, principer, begrepp och riktlinjer från 

bevarandeekologi samt fysisk samhällsplanering, där fokus har lagts på bevarandeekologi. 

Därtill vilar studien på den svenska miljölagstiftningen och till viss del även EU:s regelverk. 

Uppsatsen baserar sig även på en förvärvad kännedom av planområdet, dels genom egna 

observationer och dels genom ekologigruppens utredningar. Vidare har jag utgått från Tyresö 

kommuns översiktsplan samt publikationer från Naturvårdsverket och FORMAS. Dessa 

teorier, principer, begrepp, riktlinjer och egna observationer, har tillsammans med Tyresö 

kommuns översiktsplan och Ekologigruppens bedömningar legat till grund till de 

rekommendationer jag föreslagit för planområdet i den senare delen av uppsatsen. 

Rekommendationerna har fokuserats på områden som uppmärksammats som särskilt 

värdefulla/känsliga av Ekologigruppen, Tyresö kommun eller mig själv (se ostrukturerade 

explorativa observationer nedan).  Jag har använt mig av kurslitteratur som ingått i lästa 

kurser under min studieperiod. Denna kurslitteratur har även kompletterats med ytterligare 
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facklitteratur inom de respektive områdena för att få en bättre grund och en djupare 

förankring till ämnet. Då det gäller bevarandeekologi, har jag putsat upp kunskaper jag 

erhållit från kurser i bl.a. bevarandeekologi, biologisk mångfald, naturresurshushållning samt 

kursen i flora och fauna. Jag har använt mig av naturvetenskapliga teorier som 

metapopulationsteorin, teorier och principer som fragmentering och kanteffekter, 

spridningskorridorer samt ekosystemtjänster. 2003, gav länsstyrelsen i Stockholms län ut 

rapporten Grunda havsvikar i Svealands skärgårdar, vilken har varit till god vägledning då 

det gäller rekommendationer till planområdets vattenområden.  

 

Till grund för den naturvetenskapliga delen av arbetet ligger även en kurs i naturgeografi som 

har varit till hjälp då det gäller att förstå sig på bland annat markförhållanden, erosion, skred 

och kustdynamik. En ytterligare kurs som i sammanhanget varit av nytta är miljökemi där vi 

som studenter både genom föreläsningar, litteratur och laborationer studerade 

båtbottenfärgers skadliga effekter på organismer. Under kurser i såväl 

miljökonsekvensbeskrivning, miljörätt och miljöpolitikens grunder, introducerades jag för 

ämnen som fysisk samhällsplanering samt planerings- och tillståndsprocesser på (bland 

annat) kommunal nivå. Denna kunskap har kompletterats med litteratur från Boverket då de 

på nationell nivå har publicerat en mängd skrifter och rekommendationer då det gäller fysisk 

samhällsplanering. I och med dess aktualitet för intresseområdet, lades tonvikt på en färsk 

publikation från januari 2006: Vad händer med kusten? Erfarenheter från kommunal och 

regional planering samt EU-projekt i Sveriges kustområden. Ytterligare en publikation av 

stor relevans har varit Miljöinriktad fysisk planering. Då det gäller naturkontakt och 

rekreation, har jag valt att använda mig av främst publikationer från Statens Folkhälsoinstitut, 

men även en publikation från Byggforskningsrådet. Metod gällande formalia i uppsatsen, har 

inhämtats från litteratur som rekommenderats i häftet: Råd och riktlinjer för examensarbete i 

Miljövetenskap, 20 p. De böcker som jag använt mig av är: Rapporter och uppsatser, 

Forskningsmetodikens grunder samt Studentens skrivhandbok. 

 

Mitt samarbete med Tyresö kommuns Miljö- och stadsbyggnadskontor under Vt. 06, har 

bidragit till en fördjupad kunskap och förståelse för planområdet såväl som kommunala 

angelägenheter relaterade till samhällsplanering och miljö- och utvecklingsfrågor. Samarbetet 

har bestått av ett flertal möten och kontinuerlig e-postkontakt med kommunekologen Göran 

Bardun och 1:e miljöarkitekten Bertil Eriksson.  
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Eftersom information om Tyresö strands båtklubb var svårtillgänglig, valde jag att ställa 

några korta frågor till båtklubbens ordförande Åke Cyrus, då jag kom i kontakt med honom 

vid ett flertal tillfällen under mina observationer inom planområdet.     

 

5.3 Metoder för bedömning av rekreativa värden 

På senare år har flera metoder för att bedöma rekreativa kvaliteter tillämpats. Stockholms 

stad använder till exempel en så kallad sociotopkarta. Sociotopskartan är en del av 

Stockholms grönkarta och går ut på att kartlägga parker och friytor från social och kulturell 

synpunkt. Begreppet sociotop står för av människorna det vill säga av stockholmarna upplevd 

och värderad livsplats. Materialet tas fram genom dialog med invånarna om innerstadens 

naturområden, parker, torg, kajer, stränder och andra fria ytor. (http://www.stockholm.se/). 

Stockholms regionplane- och trafikkontor har med en liknande metodik kartlagt 

upplevelsevärden (orördhet och trolska naturmiljöer, skogskänsla, utblickar och öppna 

landskap, variationsrikedom och naturpedagogik, kulturhistoria och levande landskap, 

aktivitet och utmaning samt service och samvaro) inom regionens gröna kilar (Rtk 2004). 

(Ekologigruppen ab, 2005c:5; http://www.rtk.sll.se/). Ekologigruppen som anställts av 

Tyresö kommun för att utreda planområdets naturvärden och rekreativa kvaliteter arbetar på 

en metod som utgår från Rtk;s metodik. Indelningen omfattar totalt sju kategorier av olika 

upplevelsevärden, några av dem är: social samvaro, naturpedagogik, skogskänsla, aktivitet 

och utmaning. De kategorier som bedömts vara aktuella för planområdet är aktivitet och 

utmaning samt social samvaro. Dessa kategorier kan i sin tur delas upp i mer detaljerade 

värden som till exempel, bad, båtliv, promenader, bollspel, lek, löpträning et cetera. 

(Ekologigruppen ab, 2005c:5). 

 

5.4 Ostrukturerade explorativa observationer  

Jag har genomfört ett antal ostrukturerade explorativa observationer i planområdet i syfte att 

insamla kunskap och lokalkännedom. Med ostrukturerad syftar jag till Patel & Davidsons 

beskrivning av metoden som trots sin benämning kräver förberedelse och förtrogenhet av vad 

som ska studeras. Metoden används oftast i utforskande syfte för att kunna inhämta så 

mycket information som möjligt inom ett problemområde. (Patel & Davidson, 1994:74ff).  

Explorativa observationer används ofta för att komplettera av andra redan insamlad 

information, men även då man skall samla information om områden som rör skeenden i 

naturliga situationer (Patel & Davidson, 1994:74). Min ansats genom denna metod var att 
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bättre kunna sätta mig in i Ekologigruppens bedömningar för området och på så vis kunna 

urskilja huruvida deras urskillningar varit verklighetsskildrande.  

 

5.5 Reliabilitet, validitet & kritik 

Då det gäller reliabilitet och validitet av mina metoder för insamling av litteraturmaterial till 

denna studie har jag till största del försökt att använda mig av litteratur jag på ett eller annat 

sätt har fått rekommenderad. Vid insamlandet av information och litteratur inför uppsatsen, 

valde jag i första hand att använda mig av litteratur som varit speciellt utvald för det 

utbildningsprogram jag läst under de senaste sju terminerna. Detta dels för att få en bra 

förankring till miljö- och utvecklingsprogrammet i sin helhet och dels eftersom jag redan var 

insatt i resonemangen och teorierna. Ytterligare litteratur av hög relevans, enligt min 

uppfattning, har jag funnit genom rekommendationer från handledare (Per Wramner), Göran 

Bardun, kommunekolog i Tyresö kommun, samt två undervisande lärare på Södertörns 

högskola (Kari Lehtilä och Fred Saunders). Ovanstående personer är alla enligt min mening 

(som baserar sig på deras utbildningar, erfarenheter och deras yrken) väl insatta i den miljö- 

och utvecklingsproblematik jag studerat. Till viss del har jag även funnit litteratur genom att 

studera referenslistor i dokument och andra publicerade uppsatser jag kommit i kontakt med 

under min �insamlingsperiod�. Viss litteratur har även påträffats som resultat av sökningar i 

bibliotekskataloger på bland annat Naturvårdsverket, Tyresö kommunbibliotek samt 

Stockholmsstadsbibliotek.  Att de två senare metodvalen är någorlunda informativa och 

tillförlitliga, baserar jag på att de någon gång har blivit granskade, publicerade, utvalda och 

inköpta till biblioteken i fråga. Då det gäller valet av deduktiv litteraturstudie, kan denna 

ibland ses som begränsande då resultaten är styrda till att utmynna i redan utarbetade 

begrepp, teorier och principer (Patel & Davidsson, 1994:21f). 

 

Då det gäller reliabiliteten och validiteten för Ekologigruppens naturvärdesbedömning och 

bedömningen av områdets rekreativa värden för området, anser jag att den kan ses som 

tillförlitligt då det handlar om en extern utredningsgrupp med lång erfarenhet av utredningar 

för liknande projekt. På sin meritförteckning, finner man att de tidigare anlitats för 

utredningar som rör MKB:er, naturvärdesbedömningar och detaljplaner av bland annat 

Stockholms stad, Banverket och Naturvårdsverket. (www.ekologigruppen.se). Även metoden 

som de använt för att urskilja vilka rekreativa värden som finns i planområdet får av mig ses 

som tillförlitlig, dels eftersom den är baserad på en annan välanvänd metod (Rtk) och dels 

hänvisar jag till att tidigare uppdragsgivare som ansett metoden varit tillförlitlig.  
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Nackdelar med den ostrukturerade explorativa observationsmetoden är att reliabiliteten kan 

ifrågasättas då observationerna kan tendera att bli slumpmässiga utifrån observatörens egna 

erfarenheter, behov och förväntningar. Ytterligare problem med metoden uppstår då det 

gäller tolkandet av det är man observerar och när det kan sägas vara representativt. (Patel & 

Davidson, 1994:74f). En annan negativ aspekt med metoden som ifrågasätter både 

reliabiliteten såväl som validiteten är att det kan vara problematiskt för att inte säga omöjligt 

som observatör att registrera precis �allting� (Patel & Davidson, 1994:81). 

 

I och med samarbetet med Tyresö kommun uppstår en risk att bli subjektiv.  Dock anser jag 

att medvetenheten om denna risk, kommer att hjälpa mig att behålla den ursprungliga 

ansatsen. En stor del av informationen om kommunen, har inhämtats från deras egna arkiv. 

På grund av att den litteraturen har kompletterats med litteratur från åtskilliga andra källor, 

bidrar detta till att jag bibehåller det vetenskapliga objektiva perspektivet.  
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6. Resultat 

Nedan följer en sammanfattning av resultat av det sekundärdata studien har gett upphov till. 

Inledningsvis behandlas fysisk planering i kommunen, sedan följer Ekologigruppen ab:s 

bedömningar av områdets naturvärden, respektive rekreativa värden. Sist redovisas 

resultatet av intervjun med båtklubbens ordförande.   
 

6.1 Fysisk planering i Tyresö kommun 

Fysik planering är ett verktyg som är tänkt att kunna vägleda samhällsplaneringen och 

tillämpningen av miljöbalken på alla nivåer i samhället och på detta sätt, bidra till att 

miljömål uppnås, detta genom att inriktas på fysiska strukturer som ska stödja ekologisk 

hållbarhet. (Boverket & Naturvårdsverket, 2000a:35). Då det gäller fysisk samhällsplanering 

på kommunal nivå är översiktplaneringen det viktigaste verktyget då planens främsta styrka 

ligger i en demokratisk förankring. (Boverket, 2006:13). Enligt Tyresö kommun skall 

översiktsplaneringen enligt regelverk främst styras av; PBL samt miljöbalken, vidare ska 

översiktsplaneringen även styras av de sexton nationella miljömålen som antagits Sveriges 

riksdag. Dessutom styrs översiktsplaneringen av De transportpolitiska målen, lokala 

mål/policydokument samt RUFS. (Tyresö Kommun, 2006c:7).  

 

Inventering & definiering 

Som tidigare framkommit har miljöbalken fastslagit att varje kommun ska inventera och 

definiera områden som är ekologiskt känsliga (www.tyreso.se). De områden som enligt 

naturinventeringarna klassats hysa höga naturvärden har klassats enligt: klass 1, 2, och 3, 

vilka skall bevaras. Naturinventeringarna som genomförts i kommunen definierade vissa 

delar av strandängarna som ekologiskt känsliga kultur- och naturmarker. Strandängarna anses 

vara särskilt känsliga för avverkning, hydrologiska förändringar, mekanisk påverkan, ändrad 

skötsel samt annan störning. Områden som strandängarna skall enligt Samrådsförslag till ny 

översiktsplan skyddas så långt som möjligt. Vidare definierades strandängarna bedömda 

utifrån naturvetenskapliga grunder och klassade i tre grupper (där 1 är av högsta värde). 

Strandängarna definierades här som ett område med både klass 2- och 3-värde, vilket innebär 

att man uppmärksammat såväl regionala värden som lokala/kommunala värden som anses 

hysa botaniska skyddsvärden samt starka friluftsintressen. Dessa områden skall enligt 

samrådsförslaget skyddas och bevaras. (Tyresö kommun, 2006a:22ff). I översiktsplanen 

anges det även att Tyresös park- och naturmarker ska skötas så att biologisk mångfald gynnas 
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samt att kommunen ska ha en sammanhängande grönstruktur. Därtill beskriver 

översiktsplanen att åker- och ängsmarker ska hållas öppna för att bibehålla och gynna den 

biologiska mångfalden. (www.tyreso.se/).   

 

I översiktsplanen, redovisas det att Tyresö Strand i framtiden kommer att bli en av de tre 

stora kommundelarna. Eftersom Tyresö Strand är det område med mest skärgårdsanknytning, 

anser kommunen att det är önskvärt att i framtiden kunna erbjuda fler båtplatser. 

Översiktsplanen nämner att det finns motstående intressen och konflikter i frågan, vilket 

innebär att ett antal frågor måste besvaras och en genomförlig MKB måste göras innan vidare 

beslut tas. (www.tyreso.se/). 

 

6.2 Ekologigruppens bedömning av planområdets naturvärden 

Ekologigruppen beskriver de största naturvärdena då det gäller landmiljön vara förekomsten 

av gamla ekar. Inom planområdet finns även andra ädellövträd, främst i planområdets 

centrala och östra delar. Inslaget av ekar och andra ädellövträd samt lundmiljöerna och 

förekomst av rödlistade arter, gör att Ekologigruppen värderar delarna av området till klass 2, 

regionalt naturvärde, respektive klass 3, kommunalt naturvärde. Vidare beskriver 

Ekologigruppen att det även finns annan värdefull natur som till exempel strandalskog med 

strutbräken. (Ekologigruppen ab, 2005b:2ff). Man anser att naturvärdet förstärks ytterligare 

av att dessa ekologiskt värdefulla miljöer ligger intill varandra och bildar ett större 

sammanhållet parti naturmark med höga värden. Områdets ädellövskogar anses ingå i ett 

värdefullt ekologiskt samband för ädellövskogar som bland annat omfattar miljöer vid 

Erstavik och kring Gamla Tyresö. (Ekologigruppen ab, 2005a:3). 

 

Då det gäller vattenmiljön påträffades inga ovanliga eller rödlistade vattenväxter under 

inventeringen (som ägde rum i oktober). Relativt få arter vattenväxter dominerade 

artsammansättningen. Grundat på ovanstående, anser Ekologigruppen att man troligtvis inte 

kan klassa området som regionalt värde. Däremot betraktas vikarnas grundområden med både 

mjuk- och hårdbottnar vara av kommunalt värde. Den värderingen grundar sig på att 

Ekologigruppen anser att bottnarna hyser en välutvecklad flerårig vattenvegetation, 

blåstångsbälten och relativt stora ytor med vassbälte, samt att det längs Tyresös norra kust är 

ovanligt med grunda bottnar. Ekologigruppen anger att Tyresö strand utgörs av två lite större 

vikar (cirka 200-250 meter breda) och en mindre (cirka 75 meter bred), vikarna ligger öppna 

mot Erstaviken. Vikarna sägs vara avdelade i små uddar som når ut i vattnet och på flera 
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ställen finns det grynnor, vilka fungerar som ett visst skydd mot vind- och vågexponering. 

Samtliga bottenmiljöer är under 7 meter djupa och kan på så vis klassas som värdefulla 

grunda bottnar (Schreiber, 2003:7; Ekologigruppen ab, 2005a:8f). Drygt 50 % av bottnarna är 

enligt kommunens beräkningar grundare än 3 meter (Ekologigruppen ab, 2005a:8). Trots att 

lite fisk påträffades under inventeringstillfället, bedöms vattenmiljöerna ändå ha goda 

förutsättningar att vara betydelsefulla för fiskar och fiskyngel samt för sjöfågel. 

(Ekologigruppen ab, 2005a:12f). I naturvärdesbedömningen hänvisar man bland annat till 

Schreiber och de utredningar som anser att grunda områden under 6 meter, generellt borde 

värderas som värdefulla bottnar för vattenväxter, sjöfågel, fiskyngel, fisk och vattenlevande 

smådjur. (Schreiber, 2003:7; Ekologigruppen ab, 2005a:3). Ekologigruppen anser att 

strandlinjen idag är mycket svagt kopplat till den kommunala grönstrukturen då det ligger 

avsides, utan tydliga kopplingar till andra kommunala grönstråk. En viss närhet anses ändå 

vara kopplingen till den regionala grönstrukturen då området västerut gränsar till Erstaviken 

och Tyrestakilen. Strandområdenas vassbälten anses vara av lokal betydelse, men tros ändå 

kunna utgöra häckmiljö för skyddsvärda arter samt vara värdefulla för vikens fiskfauna. 

Bladvassen fungerar även till viss del som filter för närsalter från land. (Ekologigruppen ab, 

2005b:2ff).  

 

Värdenas känslighet 

Ekologigruppen skriver att de grunda bottnarna är känsliga för muddring, grumling, 

övergödning, beskuggning, fysisk påverkan, utsläpp med mera. Enligt bedömningen kan de 

grundaste platserna också vara känsliga för båttrafik. Vassbältena är enligt Ekologigruppen 

känsliga för alltför kraftig vassröjning. (Ekologigruppen ab, 2005a:4). Gamla ekar anses av 

Ekologigruppen främst vara känsliga för beskuggning och konkurrens av andra träd. Man 

nämner att många av de arter som är knutna till gamla ekar är ljus, värme och solinstrålning 

viktiga faktorer. Ekar anses också vara känsliga för påverkan på rotsystemet genom grävning 

och schaktning, samt kompaktering av jorden runt om kring sig. (Ekologigruppen ab, 

2005a:4). I naturvärdesbedömningen beskrivs lundmiljöerna som känsliga för avverkning och 

utglesning av trädskiktet. Vidare anses lövträdsmiljöerna vara känsliga för igenväxning och 

konkurrens av gran och andra arter. Ekologigruppen beskriver att strandskogarna är känsliga 

för avverkning och utglesning av trädskiktet, samt för förändrad hydrologi på grund av 

dikning, schaktning och så vidare. (Ekologigruppen ab, 2005a:4). 
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6.3 Ekologigruppens bedömning av planområdets rekreativa värden 

Områdets viktigaste kommunala målpunkt ses av Ekologigruppen som badplatsen. Andra 

viktiga målpunkter identifierade man som vindsurfingklubben och båtklubben (som nyttjas 

av medlemmar, respektive medlemmar och båtägare). En stor del av planområdet har inte 

använts för rekreation tidigare på grund av den stora andelen privata tomter som idag är i 

kommunens ägo. Ekologigruppen beskriver den övervägande delen av strandlinjen som 

svårtillgänglig med anledning av sank, vassbevuxen mark. Ekologigruppen bedömer 

vattenkontakten vid strandlinjen som svårtillgänglig för allmänheten (förutom på badplatsen). 

(Ekologigruppen ab, 2005b:1). Man har fått uppgifter om att sportfisket uppges vara gott. Det 

mest värdefulla området ur rekreationssynpunkt ligger runt strandbadet och norrut mot 

bollplanen. Ekologigruppen anser att detta område bör behandlas med extra varsamhet vid en 

framtida exploatering. (Ekologigruppen ab, 2005c:3). 

 

En metod för att bedöma områdets rekreativa värden har använts och genom den har man 

identifierat aktivitet och utmaning, samt social samvaro som aktuella upplevelsevärden i 

området. Dessa kan i sin tur delas upp i mer detaljerade värden. Programområdet anses 

innehålla rekreativa kvaliteter av kommunalt värde. Dessa är främst bad och vattenkontakt 

med både brygga och sandstrand. Det finns även klippor och gräsytor i anslutning till badet 

som lämpar sig för en mängd aktiviteter. Ekologigruppen uppger att kommunen 

tillhandahåller en mängd andra badplatser, men att få är belägna längs Erstaviken. 

(Ekologigruppen ab, 2005c:5).  

 

Ekologigruppen nämner att det finns en båtklubb i området. Båtklubben och badplatsen anses 

ligga så tätt inpå varandra att konflikter kan uppstå. Tyresö Windsurfing Club ligger direkt 

väster om båtklubben. Det sägs även finnas möjligheter för andra aktiviteter som 

vattenskidåkning och under vintertid skridskoåkning. Man beskriver att det finns en nyanlagd 

gångväg längs med strandallén. Ekologigruppen nämner att det i framtiden kan utvecklas en 

viktig länk till Erstaviken och Nackareservatet där det redan idag finns en oanlagd stig. Det 

finns en bollplan i området, bredvid den planeras även en boulebana (nu anlagd) (egen 

anmärkning).  Man anser att de stora mäktiga ekarna skänker en rofylld stämning till platsen 

och förstärker områdets rekreationsvärde. Området är även av betydelse för fågelskådare, 

detta har Ekologigruppen kunnat avgöra efter besök på artportalens hemsida. 

(Ekologigruppen ab, 2005c:5ff). 
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Framtida kvaliteter & områdenas känslighet 

Ekologigruppen anser att vid en framtida exploatering är viktigt att inte helt bryta områdets 

småskalighet och gröna miljö om man vill bevara skärgårdskaraktären och områdets lugn. En 

ökad bebyggelse anses kunna ge underlag för att förbättra vattenkontakten och göra Tyresö 

strand till en målpunkt för hela kommunen. Man anser därför att det är nödvändigt att 

allmänheten får tillgång till vattnet vid en nybyggnation. Ekologigruppen tror att området i 

framtiden kan få en viktig roll i och med strandalléns sammanhängande promenadstråk till 

Nackareservatet (särskilt om stig anläggs). (Ekologigruppen ab, 2005c:8). 

 

6.4 Intervju med båtklubbens ordförande 

Genom intervju med Tyresö strands båtklubbs ordförande Åke Cyrus framkom att båtklubben 

har funnits där sedan 1954, men att mark- och vattenområde även dessförinnan utnyttjas som 

båt- och uppläggningsplats. Cyrus uppgav även att dessa verksamheter har medfört att 

markskitet troligen skulle behöva saneras under förutsättning att markområdet skulle nyttjas 

för andra syften i framtiden. Cyrus är skeptiskt till en omlokalisering av båtklubben då han 

anser att den nuvarande positionen är den enda inom området som lämpar sig för sjösättning, 

upptagning samt uppläggningsplats respektive parkering (som uppläggningsplatsen används 

till under sommartid). Cyrus angav att både kätting och tamp används vid förtöjning av båtar 

och tamp är det vanligaste alternativet för båtar som ligger på �svaj�, det vill säga förtöjda 

vid bojar längre ut i vattnet och inte vid brygga. Enligt Cyrus så hyser båtklubben möjligheter 

för åtminstone 97 båtar (beroende på storlek), vanligtvis brukar ett 20-tal av dessa ligga på 

�svaj�. Övriga båtar är förtöjda vid de tre bryggor av varierande storlek som är belägna intill 

varandra längs strandlinjen. (Cyrus, personlig uppgift). 

 

 
Bildtext: Två av båtklubbens bryggor. (Område 1 i naturvärdesbedömningen). Foto: J Ö 
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7. Diskussion 

I en tid då intresset för bebyggelse inom kustzonen aldrig varit större, gäller det att 

uppmärksamma vilka andra intressen som bör vägas in i bedömningen för att 

planeringsprocessen skall bli tillfredställande för nutida såväl som för framtida generationer. 

Nedan presenteras de mest centrala tankegångarna för denna studie.  

 

7.1 Grönstruktur 

Även om översiktsplaner inte är juridiskt bindande, måste plan- och bebyggelseprocesser 

följa befintlig miljölagstiftning (www.tyreso.se). I PBL, 2 kapitlet, 2§ står det att: 

�Planläggning skall med beaktande av natur- och kulturvärden, främja en ändamålsenlig 

struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden, 

kommunikationsleder och andra anläggningar� (www.notisum.se). Ovanstående kan 

appliceras på planområdet och skulle i så fall innebära att hänsyn tas till att bevara en 

sammanhängande grönstruktur, vilket bidrar till att viktiga spridningskorridorer skyddas. 

Detta utmynnar i sin tur i en konnektivitet som i alla fall inte minskar på habitat- och 

populationsnivå. I Tyresö kommuns Samrådförslag till ny översiktsplan anger man att 

negativa konsekvenser i samband med bland annat byggnationsprojekt kan förhindras eller 

mildras genom att sätta upp riktlinjer på ett sådant sätt så att man förhindrar att människa 

eller miljö påverkas negativt. Enligt dokumentet ska detta göras i kommunen bland annat 

genom att förtäta och permanentera områden istället för att exploatera ny mark samt genom 

att spara sammanhängande grönstrukturer samt skydda och stärka värdefulla naturmiljöer 

(Tyresö kommun, 2006c:12). Om kommunen avser att följa ovanstående skulle det för 

planområdet kunna innebära att fragmentering och kanteffekter på naturområden minimeras, 

vilket skulle gynna arter och deras habitat. 

 

Området för bostadsbyggnationer 

Det område som kommunen har avsatt för byggnation av bostäder hyser ett antal gamla 

sommarstugetomter där den övervägande delen av grönstrukturen är förhållandevis 

ointressant ur natursynpunkt.  Inom området för potentiella framtida byggnationer finns även 

en lövskogsklädd sluttning med hassel, ek och andra lövträd (område 8 och 8a i 

naturvärdesbedömningen) som Ekologigruppen har klassat som kommunalt/lokalt värde (se 

bild nedan).  
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Bildtext: Del av lövskogsklädd sluttning (område 8a i naturvärdesbedömningen).  
Foto: J Ö 
är ett av få, till synes vilda naturområden inom planområdet, detta i sig stärker värdet 

ytterligare eftersom det för många arter kan ses som en oas i en annars fragmenterad miljö. 

Inom det avsatta området för framtida byggnationer finns även en mindre grupp ekar som av 

Ekologigruppen anses ha lokalt naturvärde (område 9 i naturvärdesbedömningen).  

 

I Samrådsförslag till ny översiktsplan skriver man att nya bostadsområden inom kommunen 

noga ska prövas med hänsyn till närområdets karaktär (Tyresö kommun, 2006c:12). Detta 

skulle kunna stödja att området i största mån bevaras för att värna om områdets 

helhetskaraktär. Då naturinventeringarna definierade vissa delar av strandängarna som 

ekologiskt känsliga kultur- och naturmarker skall de områdena enligt Samrådsförslag till ny 

översiktsplan skyddas så långt som möjligt. Vidare definierades strandängarna bedömda 

utifrån naturvetenskapliga grunder som ett område med både klass 2- och 3-värde, vilket 

innebär att man uppmärksammat såväl regionala värden som lokala/kommunala värden som 

anses innefatta botaniska skyddsvärden samt starka friluftsintressen. Dessa områden skall 

enligt samrådsförslaget skyddas och bevaras. (Tyresö kommun, 2006a:22ff). Boverket och 

Naturvårdsverket anser att man i planeringsprocesser bör ta hänsyn till sammanhängande 

spridningszoner som har ekologiskt värdefulla biotoper. (Boverket & Naturvårdsverket, 

2000c:21f). 

 

Om man väljer att följa samrådsförslaget samt Boverkets och Naturvårdsverkets 

rekommendationer, skulle det innebära en minimerad risk för fragmenterings- och 

I syfte att bibehålla 

områdets �vilda� 

karaktär (beskrevs i 

avsnittet naturkontakt & 

rekreation, sidan 19) ur 

rekreationssynpunkt 

samt värna om en 

sammanhängande, 

likvärdig grönstruktur ur 

natursynpunkt, anser jag 

att intrånget av bostäder 

i detta område borde 

vara minimalt. Området  
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kanteffekter på växt- och djurliv som annars skulle kunna ge upphov till avsnörda 

spridningskorridorer och sämre konnektivitetsmöjligheter för arter och populationer. På 

populationsnivå är det av särskilt stor vikt att sammanhängande grönstruktur bibehålls 

eftersom metapopulationer kräver länkar till omgivande habitat som en slags buffert för 

födosök och genetisk utbyte, eftersom de enskilda populationerna inte är stabila i sig själva. 

(Townsend et al., 2003:307ff; Borgerhoff & Coppolillo, 2005:71).   

 

Träd  

Vid framtida exploatering av planområdet, är det av vikt att skydda flertalet träd och då i 

synnerhet ekarna och ädellövträden som Ekologigruppen uppmärksammade som ett av de 

största naturvärdena. Förekomsten av rödlistade arter samt att de ekologiskt värdefulla 

miljöerna ligger intill varandra och bildar ett större sammanhållet parti naturmark, stärker 

värdet ytterligare. Ekologigruppen anser att områdets ädellövskogar ingår i ett värdefullt 

ekologiskt samband för ädellövskogar som bland annat omfattar miljöer vid Erstavik och 

kring Gamla Tyresö. (Ekologigruppen ab, 2005a:3).  

 

Vidare bidrar träd till många viktiga ekosystemtjänster genom bland annat att skydda marken 

mot erosion, störtregn och hagel, vind, reglera vattenavrinning och minska risker för 

översvämningar. Träd förbrukar inte bara stora mängder vatten utan skyddar även 

markskiktets fuktighet genom att skydda det mot direkt solinstrålning, vilket innebär att det 

runt varje träd finns en speciell sammansättning av arter som har anpassat sig efter just denna 

miljö. (Persson, 1985:79ff). Döende och döda träd kan fungera som en livsmiljö åt en 

mångfald av insektsarter och svampar, dessutom är många fågelarter beroende av de döda 

träden som boplats. (Persson, 1985:84). En skövling/utglesning av träden skulle således 

motverka de positiva egenskaper som de för med sig. Samtidigt skulle det innebära en stor 

risk för de arter som har sin livsmiljö i anknytning till dem, då en förändring i markskiktet 

totalt skulle förändra levnadsförutsättningarna.  

 

I naturvärdesbedömningen beskrivs lundmiljöerna som känsliga för avverkning och 

utglesning av trädskiktet. Man anser att de mogna och gamla lövträden måste bevaras och 

utvecklas för att värdena knutna till dessa ska kunna bevaras. Vidare anses lövträdsmiljöerna 

även vara känsliga för igenväxning, beskuggning och konkurrens av gran och andra arter. 

(Ekologigruppen, 2005a:4). Ekologigruppen beskriver att strandalskogarna är känsliga för 

avverkning och utglesning av trädskiktet, samt för förändrad hydrologi på grund av dikning, 
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schaktning och så vidare. (ibid.). Miljön runt strandalskogarna (område 2, 6 och 10 i 

naturvärdesbedömningen) bör därför behandlas med särskild försiktighet.  

 

7.2 De grunda havsvikarna & strandlinjen 

I miljöbalkens 2 kap, 3 §, om allmänna hänsynsregler, står det att läsa att: 

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall 
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i 
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller 
åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. […] 
Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en 
verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa 
eller miljön (www.notisum.se).  

 

Ovanstående har redan enligt bland annat länsstyrelsen i Stockholms län och Ekologigruppen 

applicerats på grunda havsvikar under 6 meter. Samtliga bottenmiljöer inom planområdet är 

under 7 meter djupa och kan på så vis klassas som värdefulla grunda bottnar (Schreiber, 

2003:7; Ekologigruppen ab, 2005a:8f). Drygt 50 % av bottnarna är enligt kommunens 

beräkningar grundare än 3 meter (Ekologigruppen ab, 2005a:8). Denna försiktighetsprincip 

applicerad på vattenmiljön inom planområdet skulle innebära att båtklubben skulle behöva 

omlokaliseras till en lämpligare plats. Enligt bland annat Schreiber bidrar småbåtstrafik 

dessutom till en ökad stranderosion samt för med sig utsläpp av tungmetaller, olja, bensin och 

andra kolväten. Enligt en undersökning (som Schreiber refererar till) från 2001 leder 

avgasvatten från utombordsmotorer i hög utsträckning till missbildningar och död av fiskägg 

och yngel. (ibid.). Båtbottenfärger eller så kallad antifouling-färg används för att förhindra att 

havsorganismer fäster på båtars skorv. Det är ett faktum att de giftiga ämnena i färgen dock 

inte stannar på skrovet, utan sprider sig till den omgivande miljön där det långsamt 

omvandlas till organiskt tenn. Detta har en mycket negativ effekt på en rad olika organismer. 

Samtidigt som att man vet att giftet anrikas i växter och djur och inte är lätt nedbrytbart, är 

kunskapen fortfarande otillräcklig om dess effekter på människa och miljö. (Sterner, 

2003:255).  

 

Schreiber anger att varmvattenkrävande fiskars viktigaste reproduktionsområden är knutna 

till grunda vattenmiljöer. (Schreiber, 2003:18).  Samtidigt nyttjas dessa miljöer med liten 

vågpåverkan ofta för förtöjning av småbåtar, vilket även är fallet för planområdet. Denna 

verksamhet bidrar till buller, vibrationer och vattenströmmar orsakade av båtmotorer som 

ytterligare verkar som störande på de varmvattenkrävande fiskarnas lek- och 
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reproduktionsområden. Vidare innebär båtplatserna att andelen botten som är tillgänglig för 

fisklek minskas genom det utrymme som båtar och bryggor upptar samt genom den 

vegetationsfria yta som i regel bildas i anslutning till förtöjningsplatser. (ibid.). Ovanstående 

ger sammanslaget starka incitament att omlokalisera båtklubben till en miljö med djupare 

bottnar och med en större vattenomsättning, vilket innebär att gifterna från båtbottenfärgerna 

inte blir lika koncentrerade. Detta skulle innebära att bottenfärgernas effekter på den 

omgivande miljön inte behöver vara lika påtagliga som i en skyddad, grund vik som i större 

utsträckning fungerar som lek-, reproduktions- och livsmiljö för många varmvattenkrävande 

arter. Naturligtvis kan man eller ska man inte förbjuda båtar att röra sig i området, men deras 

negativa miljöpåverkan i form av såväl buller, bottenfärger och vibrationer, skulle kunna 

mildras om förtöjningsplatsernas placering vore annorlunda.  

 

Det finns även aspekter som talar emot en omlokalisering av båtklubben. Förutom de höga 

kostnader som en flytt skulle innebära som till exempel köp eller arrendering av lämpligt 

område som skall hysa både goda förutsättningar för uppläggning, isättning, 

uppläggningsplats samt parkering. Detta samtidigt som man troligtvis skulle behöva sanera 

omfattande delar av det nuvarande mark- och vattenområdet innan det kan ses som attraktivt 

för allmänhetens rekreativa intressen, särskild då det gäller vattenmiljön. Som Schreiber 

nämner, finns det även en viss problematik då det gäller val av miljö att placera en båtplats 

vid, då det krävs ett område som är tämligen skyddat från vind- och vågexponering. Detta 

resulterar ofta i att båtplatserna placeras vid grundområden och vikar. (Schreiber, 2003:18f).  

Alternativet skulle kunna vara en pir, men även en sådan betyder stor miljöpåverkan, särskilt 

i byggskedet då grumling av bottensediment och lösgörande av material blir särskilt påtagligt. 

Även i slutgiltigt skede innebär en pir en viss miljöpåverkan till följd av förändrad 

bottenstruktur samt störningar längs vattendragsstäckor. (www.naturvardsverket.se/). 

Eftersom vattenområdena inom planområdet är så pass grunda, skulle det bli svårt att 

omlokalisera båtklubben utan att göra några påtagligare ingrepp på miljön. Muddring, 

sprängning, vassröjning eller pirbyggnation skulle kunna bli aktuella. Vid muddring frigörs 

sediment som kan innehålla miljögifter. Ofta dumpas sedan muddermassorna längre ut till 

havs där ett nytt område då föreorenas. (www.fmh.se).   

 

Om man inte kan finna en lämpligare plats utanför planområdet för denna verksamhet, är mitt 

förslag att placera båtklubben i den östra delen av planområdet. Direkt öster ut från 

planområdet finns ett båtvarv och ett antal bryggor där bottnarna är lite djupare och 
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vattenomsättningen ansenligare. Om man skulle kunna koncentrera verksamheterna åt det 

hållet, skulle intrånget på övriga mark- och vattenområden minimeras. Båttrafiken och alla 

dess negativa konsekvenser kring planområdets östra delar skulle förmodligen reduceras 

eftersom sjövägen väster ut i Erstaviken är en �återvändsgränd�.   

 

   
Bildtext: Båtuppläggningsplats i eklund (område 1 i natur- 
värdesbedömningen). Foto: J Ö 
Man nämner att ett skyddsavstånd motsvarande kronans vidd därför bör finnas kring varje 

gammal ek. (Ekologigruppen ab, 2005a:4). En sanering av markens ytskikt kan således 

innebära en risk för ekarnas välmående och överlevnad. Detta bör uppmärksammas och vägas 

in i framtida bedömningar av områdets användningsområde. 

 

Strandzonen 
Den befintliga strandzonen inom planområdet har av Ekologigruppen beskrivits som 

svårtillgänglig på grund av tät vegetation av vass och buskage, samt uppdelad i partier mellan 

privata tomter och avstängda områden och bryggor. Därmed är vattenkontakten för 

allmänheten svårtillgänglig, förutom på badplatsen. Dagens upplevelsevärden ses som 

begränsade. (Ekologigruppen ab, 2005b:1). Enligt bedömningen är områdets betydelsefulla 

naturvärden dels knutna till havsmiljöns mjukbottnar och vassområden och dels till 

landmiljön där främst ädellövskogar är av stort värde. Strandområdenas vassbälten anses vara 

av lokal betydelse, men tros ändå kunna utgöra häckmiljö för skyddsvärda arter som till 

exempel vattenrall (ej rödlistad), samt vara värdefulla för vikens fiskfauna. Bladvassen 

fungerar även till viss del som filter för närsalter från land. Vidare beskriver Ekologigruppen 

För att stärka planområdets rekreativa 

värden, skulle man kunna omlokalisera 

båtklubbens uppläggningsplats, som i 

dagsläget är beläget i en vacker eklund. 

Samtidigt är det viktigt att hålla i 

åtanke att marken under många år har 

varit utsatt för verksamheter som kan 

ha verkat som skadliga. 

Ekologigruppen tar i sin bedömning 

specifikt upp att ekar är känsliga för 

påverkan på rotsystemet genom 

grävning och schaktning, samt

kompaktering  av  jorden  kring  sig. 
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att det finns värdefull natur som till exempel strandalskog med strutbräken. (Ekologigruppen 

ab, 2005b:2ff). Vid en framtida exploatering av området är det önskvärt att göra strandzonen 

tillgängligare för allmänheten. Kommunen tar i Markanvisningstävling, strandängarna i 

Tyresö strand upp att närkontakt med stranden skulle kunna skapas genom att skapa ett 

system av gångbryggor längs strand- och vassområdena. På så vis undviks utfyllnader och 

muddringar vilket innebär att vassområden och mjukbottnar i stort sett förblir intakta. (Tyresö 

kommun, 2006a:11). Detta skulle synnerligen förbättra vattenkontakten såväl som 

möjligheter till ett nytt promenadstråk. För fågellivet (i vassområdena), skulle detta kunna 

upplevas negativt. Om något liknande skulle komma till stånd, är min rekommendation att 

byggnationen av dessa bryggor i form av buller och mänsklig aktivitet anpassas efter 

fågellivet och således inte inkräktar på häckningsperioder (eller andra känsliga skeden). 

Gångbryggorna skulle exempelvis kunna utformas så att de inte i alla lägen går parallellt med 

vattenlinjen, på så vis skulle vissa vassområden kunna lämnas orörda.   

 

Om ovanstående inte skulle bli aktuellt bör hållas i åtanke att de grunda bottnarna är känsliga 

för muddring, grumling, övergödning, beskuggning, fysisk påverkan, utsläpp med mera. 

(Ekologigruppen ab, 2005a:4). Vid en framtida exploatering, bör försiktighetsprincipen 

appliceras på de grunda bottnarna för att förhindrar stora ingrepp i vattenmiljön. Vidare har 

Ekologigruppen bedömt att vassbältena är känsliga för alltför kraftig vassröjning. 

(Ekologigruppen ab, 2005a:4; 9).  För att värna om rekreativa värden som fiske och 

fågelskådning, såväl som naturvärden som fauna knuten till denna miljö, bör följaktligen en 

alltför kraftig vassröjning undvikas. 

 

7.3 Ytterligare rekreativa aspekter 

 
Bildtext: Strandbadet. (Område 17 i naturvärdesbedömningen).  
Foto: J Ö 
en mängd aktiviteter. Det sägs även finnas möjligheter för andra aktiviteter som 

vattenskidåkning och under vintertid skridskoåkning. Man beskriver att det finns en nyanlagd 

Områdets viktigaste kommunala 

målpunkt ur en rekreativ aspekt, är 

enligt Ekologigruppen badplatsen. 

Andra viktiga målpunkter identifierade 

man som vindsurfingklubben och 

båtklubben. Sportfisket beskrivs som 

gott. Det finns klippor och gräsytor i 

anslutning till badet som lämpar sig för 
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gångväg längs med strandallén. Ekologigruppen nämner att i framtiden kan utvecklas en 

viktig länk till Erstaviken och Nackareservatet där det redan idag finns en oanlagd stig. Det 

finns en fotbollsplan och en boulebana i området precis vid busshållplatsen. Det mest 

värdefulla området ur rekreationssynpunkt enligt Ekologigruppen, ligger runt strandbadet och 

norrut mot bollplanen och boulebanan. Ekologigruppen anser att detta område bör behandlas 

med extra varsamhet vid en framtida exploatering. (Ekologigruppen ab, 2005c:3ff). 

 

 
Bildtext: Bergshäll, i bakgrunden båtklubbens bryggor.  (Område  

17 i naturvärdesbedömningen). Foto: J Ö 

området kring båtklubben. De tre, för allmänheten avspärrade bryggorna som båtklubben 

förfogar över, gör att vattenkontakten snörs av, vilket ger ytterligare drivkraft till en 

omlokalisering av båtklubben. Ekologigruppen anser att det vid en framtida exploatering är 

viktigt att inte helt bryta områdets småskalighet och gröna miljö om man vill bevara 

skärgårdskaraktären och områdets lugn. (Ekologigruppen ab, 2005c:8). Även detta kan få 

stöd av Samrådsförslag till ny översiktsplan där kommunen skriver att nya bostadsområden 

inom kommunen noga ska prövas med hänsyn till områdets karaktär. I dokumentet om 

markanvisningstävlingen, uppger man även att husen i bebyggelseområdet ska placeras och 

utformas med karaktärsdrag från skärgårdsbebyggelse. (Tyresö kommun, 2006c:12; 

2006a:7). 

 

 

 

 

 

 

 

Stora delar av de nuvarande 

rekreativa områdena finns det ingen 

anledning att förändra vid en framtida 

exploatering. Dessa är exempelvis 

badplatsen och den intilliggande 

gräsmattan, boulebanan samt fotbolls-

planen. Området kring vindsurfing-

klubben   skulle   kunna    göras 

tillgängligare för allmänheten, likaså 
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8. Slutsatser 

De nedan följande konklusionerna behandlar, besvarar och bygger vidare på de 

frågeställningar, (presenterades på sida 12) som studien utgått ifrån.  

 

De skyddsvärda naturmiljöer som identifierats är främst eklundarna och de andra 

ädellövträden samt de grunda mjukbottnarna. Även strandalskogarna ses som värdefulla. 

Naturvärdet förstärks ytterligare av att dessa ekologiskt värdefulla miljöer ligger intill 

varandra och bildar ett större sammanhållet parti naturmark som har potential att hysa många 

olika arter och populationer. (Ekologigruppen ab, 2005a:3). Att området är sammanhållet 

innebär för arter och populationer bättre chanser för överlevnad genom konnektivitet till 

omgivande habitat för födosök men även för möjligheter till genetiskt variation då det gäller 

fortplantning. (Townsend et al., 2003:307ff; Borgerhoff & Coppolillo, 2005:71). 

 

De skyddsvärda miljöerna kan skyddas och stärkas genom att man minimerar eller undviker 

ingrepp i dessa områden samt att man i största möjliga mån bevarar en sammanhängande 

grönstruktur i sin helhet. Boverket och Naturvårdsverket anser att man i planeringsprocesser 

bör ta hänsyn till sammanhängande spridningszoner som har ekologiskt värdefulla biotoper 

(Boverket & Naturvårdsverket, 2000c:21f). Endast tre områden (område: 8, 8a och 9, i 

naturvärdesbedömningen) som identifierats som värdefulla ur en ekologisk synpunkt ligger i 

det område som man i framtiden har tänkt bebygga (Ekologigruppen ab, 2005:23). En god 

planering i linje med Samrådsförslag till ny översiktsplan skulle bidra till att intrånget i dessa 

områden begränsas.  

 

Då man ska bebygga eller planera en verksamhet i kustnära miljöer är det särskilt viktigt att 

ta hänsyn till (förutom miljölagstiftningen) att kustzonen är en skärningspunkt för många 

diversifierade intressen. En god förvaltning bör, enligt Boverket grundas på en överlagd 

planering och en uppfattning om vad som måste bevaras och vad som är utvecklingsbart. För 

att planering och förvaltning ska bli mer framgångsrik i framtiden, anser man att det är viktigt 

att den integrerade kustförvaltningen är både horisontell och vertikal, det vill säga dels 

mellan olika sektorsmyndigheter och intresseföreträdare, dels mellan olika nivåer och 

allmänheten. Detta för att skapa bättre kunskap och planeringsunderlag för beslutsfattandet. 

(Boverket, 2006:16). I framtiden kan även en adaptiv förvaltning av kustzonen komma att 

integreras i detta. Denna kan bland annat ytterligare bidra med en mer flexibel och 
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anpassningsbar förvaltning samt att fokus vidgas ifrån artnivå och avgränsade områden med 

höga naturvärden, till ett helhets- och landskapsperspektiv. (Olsson, 2005a:14; Borgerhoff & 

Coppolillo, 2005:64f). 

 

De rekreativa värdena är mångfasetterade och kan exempelvis bestå av: bad, båtliv, 

promenader, bollspel, meditation picknick, fotografering, �vild� och artrik natur, fiske, 

fågelskådning, lek och löpträning. Värdena skulle kunna stärkas vid en omlokalisering av 

båtklubben och uppläggningsplatsen för båtarna genom att vattenkontakten för allmänheten 

förbättras samt att den vackra eklunden frigörs ifrån att vara uppläggningsplats/parkering, 

vilket även stöds av Ekologigruppen (Ekologigruppen ab, 2005c:8). Vattenkontakten och 

promenadmöjligheterna skulle även kunna stärkas av gångbryggor längs delar av 

strandlinjen. En god planering skulle även kunna bidra till att intrång på vackra naturområden 

minimeras och således kan karaktären av �vild natur� bibehållas. 

 

 

 
               Bildtext: Vitsippor. (Område 4 i naturvärdesbedömningen).  

                 Foto: J Ö 
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Patel, R & Davidsson, B. (1994). Forskningsmetodikens grunder, att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 127pp.  
 
Persson, H. (1985). Landskap i förändring. Stockholm: Liber. 176pp.  
 
 
 
Elektroniska källor: 
 
Boverket om grönstrukturer: 
http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=1363 2006-04-05 
 
Boverket om samhällsplanering: 
www.boverket.se/templates/page.aspx?id=144 2006-03-10 
 
Information om Ekologigruppen ab:   
www.ekologigruppen.se 2006-03-06 
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Ekologigruppen ab, samtliga bedömningar av planområdet: 
 http://www.tyreso.se/templates/Page____3931.aspx  2006-05-03 
 
Ekologigruppen ab, naturvärdesbedömningen för planområdet (flygbildskarta): 
http://www.tyreso.se/upload/Planer%20och%20kartor/Strandängarna/Bil2Kartaland.pdf  
2006-04-05 
 
Formas: Skådebröd eller levebröd: 
http://www.biologiskmangfald.nu/links/skadebrod.pdf 2006-05-05 
 
Forum Miljö & Hälsa om muddring: 
http://www.fmh.se/miljoatillo/m.htm 2006-05-12 
 
Länsstyrelsen i Stockholms län, rapport 2003:05. Skyddsvärda grundområden i Svealands 
skärgårdar: 
http://www.ab.lst.se/upload/dokument/publikationer/M/Rapportserien/R2003_05_Skyddsvar
da_vikar_Rapporten.pdf 2006-03-29 
 
Naturvårdsverket om adaptiv förvaltning: 
http://www.naturvardsverket.se/index.php3?main=/dokument/omverket/forskn/mfo/mfodok/b
eslprog.htm  2006-05-05 
 
Naturvårdsverket om Bruntlandrapporten: 
http://www.naturvardsverket.se/index.php3?main=/dokument/hallbar/hrut/hrutdok/omhut.ht
m   2006-04-25  
 
Naturvårdsverket om pirar: 
http://www.naturvardsverket.se/dokument/omverket/yttrande/yttrandok/vatten_tillsyn/Remiss
ammanst060323.pdf 2006-04-27 
 
Skrivelse från Regeringen om nya förvaltningsmetoder: 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/75/70/5a1276f5.pdf  2006-05-05 
 
Regionplane- och trafikkontoret, bild på Stockholmsregionens 10 gröna kilar: 
http://www.rtk.sll.se/verksamhet/gronstruktur/Kilar/tyrestakilen.htm 2006-04-25 
 
Regionplane- och trafikkontoret, information om Rtk 2004:  
http://www.rtk.sll.se/publikationer/pressmeddelande/2004/press_maj_11_04.htm 2006-04-06 
 
Regionplane- och trafikkontoret  om Stockholmsregionens gröna kilar:  
http://www.rtk.sll.se/publikationer/rapporter/2001/R4_2001_upplevelsevarden.pdf   
2006-04-06 
 
Rättsnätet Notisum om miljöbalken: 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K4  2006-04-04 
 
Rättsnätet Notisum, om PBL: 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870010.HTM 2006-04-04 
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Rättsnätet Notisum om strandskydd: 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM 2006-05-10 
 
Statens Folkhälsoinstitut om naturkontakt: 
http://www.fhi.se/templates/Page____5973.aspx?&MSHiC=65001&L=9&W=NATU+NAT
URE+NATUREN+NATURENS+natur+'&Pre=%3CFONT+STYLE%3D%22color%3A+%2
3000000%3B+background%2Dcolor%3A+%23FFFF00%22%3E&Post=%3C%2FFONT%3
E  2006-04-06 
 
Stockholms stad, prognos för stadens framtidsutveckling: 
http://www.stockholm.se/files/89700-89799/file_89712.pdf  2006-03-07 
 
Stockholms stad, stadsbyggnadskontoret, karta över Stockholms sydöstra delar: 
http://www.map.stockholm.se/kartago/kartago_ttort_tyreso.html 2006-05-18 
 
Stockholms stad, stadsbyggnadskontoret, information om sociotoper:  
http://www.stockholm.se/files/55700-55799/file_55733.pdf  2006-04-06 
 
Sveriges miljömål: 
www.miljomal.nu 2006-04-04 
 
Sveriges miljömål om: ett rikt växt- och djurliv: 
http://www.miljomal.nu/om_miljomalen/miljomalen/mal16.php 2006-05-04 
 
Sveriges miljömål om: hav i balans, levande kust och skärgård: 
http://www.miljomal.nu/om_miljomalen/miljomalen/mal10.php#hav_1 2006-04-23 
 
Vägverket om samhällsplanering: 
http://www.vv.se/templates/page3____293.aspx 2006-05-05 
 
Tyresö kommun, viss information om Markanvisningstävling, strandängarna Tyresö strand: 
http://www.tyreso.se/templates/Page____3920.aspx 2006-05-03 
 
Tyresö kommun, Miljöbedömning av översiktsplan: 
http://www.tyreso.se/upload/3489/Miljöbedömning%202006-02-07.pdf 2006-05-03 
 
Tyresö kommun, karta över planområdet: 
http://www.tyreso.se/templates/Page____3920.aspx 2006-04-25 
 
Tyresö kommun, viss information om Samrådsförslag till ny översiktsplan: 
http://www.tyreso.se/templates/Page____1184.aspx  2006-05-03 
 
Tyresö kommun om översiktsplanering: 
www.tyreso.se/oversiktsplan 2006-03-06 
 
Tyresö kommun, översiktsplanen om ekologisk känsliga områden: 
http://www.tyreso.se/Pubdoc/forv/msf/Planavd/Dokument/Sid_25-32.pdf 2006-04-10 
 
Tyresö kommun, översiktsplanen om Tyresö strand: 
 www.tyreso.se/Pubdoc/forv/msf/Planavd/Dokument/Sid_57-64.pdf   2006-04-10 
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Tyresö Windsurfing club: 
www.twc.nu/ 2006-03-29 
 
UNESCO, information om biosfärsområden: 
http://www.unesco.vr.se/dokument/biosfaromraden.pdf  2006-04-05 
 
Wikipedia � den fria encyklopedin om ADHD:  
 http://sv.wikipedia.org/wiki/ADHD 2006-04-06 
 

 

 

Muntliga källor 

Bardun, Göran, kommunekolog, Tyresö kommun. 2006-03-24 

Cyrus, Åke, Ordförande Tyresö strands båtklubb. 2006-04-26 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


