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Vaxholms stad, värdebeskrivningar samt källförteckning
Bogesund, värdebeskrivning A
Med hänsyn till kust- och skärgårdsområdets samlade natur- och kulturvärden
omfattas hela delområdet av ett område av riksintresse enligt 4 kap. 1-2 och 4 §§
miljöbalken (MB). Bestämmelserna syftar till att värna det värdefulla kust- och
skärgårdslandskapet med sina unika natur- och kulturvärden. Det har särskilt stora
värden för friluftsliv och turism. Hela Bogesundslandet omfattas av ett område
av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § MB; Bogesund. Området erbjuder
ett varierade landskap och utgör ett mycket viktigt friluftsområde. Närheten till
Stockholm gör att det utnyttjas flitigt som utflyktsmål. Området har särskilt goda
förutsättningar för strövande, cykelturer och skidåkning, men ger även goda
möjligheter till bland annat bär- och svampplockning och naturstudier.
Bogesundsområdet har även ett särskilt värde genom den rekreationsforskning
som har bedrivits där. Länsstyrelsen har genom en översyn av riksintresse för
friluftslivet i Stockholms län föreslagit att aktuellt strandområde norr om väg 274
ska undantas från riksintresset.
Med undantag av området norr om väg 274 ligger delområdet inom den i
regionplanen utpekade Bogesundskilen och då inom dess värdekärna. De gröna
kilarna utgör en sammanhängande struktur av områden med höga rekreations-,
natur- och kulturmiljövärden. Det finns ett flertal leder och stigar inom området
som berör de aktuella strandområdena. Exempelvis passerar vandringsleden Blå
leden på sina ställen genom strandområdet. Ett beslut om naturreservat har fattats
för stora delar av Bogesundslandet, men det har ännu inte vunnit laga kraft.
Bogesundslandet är ett av de större oexploaterade naturområdena i Stockholms
närområde. Området är småkuperat och naturen är varierad. Det domineras av
barrskog. På flera håll finns dock ädellövskog med höga naturvärden. De högsta
naturvärdena är knutna till ädellövskogarna som återfinns såväl i den västra som
den östra delen av området. Ek dominerar men de flesta andra ädellövträd växer
här också. Vindskydd och grillplatser finns spridda inom området. Bogesundslandets västra del har under lång tid upplåtits för skoglig forskning. Den genbank
som finns här ska bevaras för all framtid. Bogesundslandet ingår även i ett större
område av betydelse för hydrologisk forskning. Området hyser också flera
värdefulla kulturmiljöer.
Inom de aktuella strandområdena mellan Stensängen – Askrike golfbana på
södra Bogesundslandet har flera fynd av rödlistade arter gjorts, och då i synnerhet
i den västra delen. På Bogesundslandets sydvästra del finns ett område med
dokumenterat höga naturvärden främst genom ädellövskogen, den rika lundfloran
samt dess betydelse för fågellivet. Strandzonen inom en del av detta område,
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väster om Frösvik, ingår i ett område som utpekats som regionalt intressant för
kulturmiljövården (Frösvik). Landskapet som omger Frösviks gård utgörs av ett
värdefullt och intressant jordbrukslandskap.
Ett annat område som utpekats som regionalt intressant för kulturmiljövården
(Bogesund) berör den södra delen av den aktuella strandsträckan mellan Askrike
golfbana – Ladvik. Bogesunds slotts omgivande kulturlandskap förhöjer de
kulturhistoriska värdena.
Det aktuella strandområdet på Tenöhalvön har dokumenterat höga naturvärden.
Till stor del består område av ett hällmarksområde med blandskog. Här finns
mycket variations- och artrika miljöer och den största delen av skogen är över 60
år gammal, med det finns även områden med skog som är över 100 år. Därutöver
finns också ett ädellövskogsområde, den så kallade Montebelloparken. Ovanliga
insekter har påträffats i området och fågelfaunan är rik. Tenöhalvön är ett
välfrekventerat tätortsnära friluftsområde.
Strandområdet kring Eke fjärd och Släpan, i delområdets östra del, berörs delvis
av ett område med dokumenterat höga naturvärden. Inom strandområdet finns
bland annat våtmarker, strandängar, strandskog och hagmark. Fågelfaunan är
mycket rik.
Runt Dammstakärret finns såväl sumpskogspartier som en tallmosse. Vackra
och relativt opåverkade barrskogspartier finns bland annat norr om sjön.
Dammstakärret och des omgivningar utgör en värdefull fågellokal. Aktuellt
strandområde berörs delvis av ett Natura 2000-område.
Skogen längs den nordöstra delen av Nibbleviken, i delområdets nordöstra del,
består till stora delar av ädellövsträd. Nibble ligger i ett kulturlandskap med öppna
och halvöppna marker, lämpligt för friluftsliv. Vid bron mot Bullerholmen har
Skogsstyrelsen pekat ut en nyckelbiotop som berör en del av den aktuella
strandzonen. Det rör sig om en lövskogslund/ädellövskog med jätteträd. Jordarten
är kalkhaltig och kärlväxtfloran är värdefull. Området kring Gåsvik är varierat.
Det finns inslag av sumpskog och tät granskog och ett flertal stigar går genom den
täta skogen. Badmöjligheterna är goda. Vid Nibble växer blandskog av gammalskogskaraktär. Det finns en markerad naturstig, och små sandstränder och branta
klippor med utsikt över Skåvsjöholmssundet gör att området är ett fint
utflyktsmål.
Inom den aktuella strandsträckan mellan Askrike golfbana – Ladvik har fynd av
rödlistade arter gjorts, och då i synnerhet i de nordöstra delarna samt kring
Dammstakärret.
Motiv till utvidgat strandskydd inom Bogesund, delområde A (jämför de sju
punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 1, 2,
3, 5, 7.
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Öst, värdebeskrivning B
Med hänsyn till kust- och skärgårdsområdets samlade natur- och kulturvärden
omfattas hela delområdet av ett område av riksintresse enligt 4 kap. 1-2 och 4 §§
miljöbalken (MB). Bestämmelserna syftar till att värna det värdefulla kust- och
skärgårdslandskapet med sina unika natur- och kulturvärden. Det har särskilt stora
värden för friluftsliv och turism.
Stora delar av Kullön präglas av tät blandbarrskog som på vissa ställen har stora
inslag av lövträd. En stor del av skogen är över 100 år gammal vilket vanligtvis
betyder att där finns en stor artrikedom av växter och djur. Det aktuella
strandområdet på västra Kullö ligger i sin helhet inom Kullö naturreservat:
Området består av gamla odlings- och skogsmarker. Här förekommer även
lövskogslundar, grova ädellövträd och lövträdsrik barrskog. Betesmarkerna utgörs
av blandskog med många äldre grova träd. I området finns nyckelbiotoper samt
naturvärdesobjekt utpekade av Skogsstyrelsen. Det är ett värdefullt och välbesökt
strövområde som har regionalt intresse för friluftslivet. Området är förskonat från
störande trafikbuller. De rekreativa värdena för berört strandområde på Östra
Kullön begränsas av den näraliggande vägen som skiljer partiet från resten av
Kullön. Värdena är huvudsakligen av lokal betydelse
Aktuell strandzon på Resarö ligger inom ett område vid namn Killingeskogen.
Killingeskogen utgör ett större sammanhängande kuperat skogsområde. Den
varierade topografin och jordmånen har givit upphov till olika vegetationstyper.
Blandskog dominerar, men det finns också större partier med hällmarkstallskog.
Lövträd som ekar växer främst i öst. Områden med höga naturvärden finns
spridda i hela området. I sydöst berörs aktuellt strandavsnitt delvis av en
nyckelbiotop (lövskogaslund/hassellund) som utpekats av Skogsstyrelsen. I
nordväst finns en nyckelbiotop i form av en bergbrant med stort inslag av
senvuxna träd. Delar av nyckelbiotopen är avverkad. Stigarna i området är
välanvända. Killingeområdet utnyttjas främst av befolkningen på Resarö och
näraliggande öar för exempelvis joggingturer, svampplockning, hundrastning och
av skolor. Här finns även utsiktsplatser samt fina badmöjligheter. Enligt
kommunens översiktsplan ligger den huvudsakliga delen av aktuellt strandområde
inom ett större grönområde som anges vara viktigt för rekreation och friluftsliv.
Öster om Resarö ligger Lilla Rönnholmen, som också kallas Västra
Rönnholmen. Här växer tall och lövträd och det finns goda badmöjligheter. Ön
har dokumenterat höga naturvärden. I fältspatbrottet finns sällsynta mineraler, i
likhet med i den näraliggande Ytterby gruva, och ön har därför mycket högt
geologiskt värde. Lilla Rönnholmen omfattas också av ett område av riksintresse
för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB (Norra Boo - Vaxholm - Oxdjupet Lindalssundet). Riksintresset utgörs dels av en farledsmiljö och dels av en militär
miljö och småstadsmiljö. Även den intilliggande Stora Rönnholmen samt Stora
Ekholmen, som är belägen norr om Tynningös västra del, omfattas av samma
riksintresseområde för kulturmiljövården. Enligt kommunens översiktsplan är
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Stora Rönnholmen en ö för rekreation och friluftsliv. Detsamma gäller
Bergholmen, söder om Tynningö. Det finns fladdermöss på Bergholmen.
Motiv till utvidgat strandskydd inom öst, delområde B (jämför de sju punkterna
under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 2, 3, 6.
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