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YTTRANDE  

Till   Kopia till 
Länsstyrelsen Stockholm  Naturskyddsföreningen i Stockholms län 
att: Rebecca Strömberg  att: Katrin Jones Hammarlund 
Box 22067   Norrbackagatan 80 
104 22  STOCKHOLM  113 41  STOCKHOLM 

stockholm@lansstyrelsen.se katrin.hammarlund@naturskyddsforeningen.se 

 

Förslag till nya områden av riksintresse för friluftslivet 

Sammanfattning 
Huddinge Naturskyddsförening instämmer i de synpunkter från STF Stockholm som berör 
Huddinge, nämligen dels avseende undantagsområdet sydost om Kvarnsjön, dels förslag till ett 
nytt område Aspen-Flottsbro-Gömmaren. Vi vill härutöver föreslå ett par förändringar vad gäller 
undantagsområdet Vidja-Ådran, se nedan. 

Synpunkter i detalj 
Huddinge Naturskyddsförening har lämnats tillfälle att yttra sig över länsstyrelsens förslag till 
nya områden av riksintresse för friluftslivet. Föreningen har också tagit del av Svenska 
Turistföreningen Stockholms synpunkter på denna remiss. 

Länsstyrelsen föreslår tre nya områden och att gränserna ändras i befintliga nio områden. Av 
dessa tolv områden är endast Hanveden (tidigare Ågesta-Lida-Riksten) till en del beläget i 
Huddinge kommun. 

Vi noterar några ej försumbara gränsförändringar i detta område enligt följande: 
- Gränsen i nordväst flyttas närmare Visättra (Flemingsbergsskogen utökas). 
- I Balingsnäs drar sig gränsen något undan (söderut) som anpassning till relativt ny bebyggelse. 
- Anpassningar till befintlig bebyggelse även intill (nordost om) Trehörningen liksom vid 
Mellansjö och väster om Länna. 
Dessa förändringar finner vi invändningsfria. 

Inuti området Hanveden och inom Huddinges kommungräns finns idag två öar av undantag. 

Den ena ”ön” avgränsar bebyggelsen intill (norr och väster om) Kvarnsjön samt på andra sidan 
sjön (mot sydost) ett större skogs- och industriområde. Detta område föreslås nu uppdelat i två 
något mindre områden, varav det södra ”backar” från sjön men i stället utvidgas väsentligt på 
andra sidan och därmed anpassningen till industriområdet. Mellan dessa två nya ”öar” bildas ett 
område av riksintresse för friluftslivet, vilket överensstämmer med ett färskt förslag till nytt 
naturreservat mellan Kvarnsjön och industriområdet söder därom. 
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Vad gäller dessa förändringar instämmer vi i STF:s synpunkt att det andra, nya delområdets gräns 
ska flyttas närmare industriområdet, d v s att ”industriundantaget” minskas. I övrigt finner vi 
förändringarna motiverade. 

Den andra ”ön” undantar ett långsmalt område som omfattar Vidja i norr, Kvarntorp i nordost och 
bebyggelsen kring Ådran i söder och sydväst. Befintliga gränsen i nordväst mot Vidja föreslås här 
flyttad en bit ut i Orlången, vilket känns tveksamt. Orlången har ett rikt friluftsliv både sommar 
och vinter och det är viktigt att värna möjligheterna att angöra stränderna i eller nära Vidja. 

En annan fråga gäller den mittre delen i det långsmala området. Det innefattar (innebär undantag 
från riksintresse för) skogspartiet mellan Vidja och Kvarntorp/Lissmasjön. Här kan man tänka sig 
ett friluftsintresse av att ta sig från Kvarnsjön (vid Lissma) söderut till dels Lissmasjön, dels mot 
Hanvedens stora skogspartier. Det är svårt att förstå det undantag, som avgränsningen innebär och 
som kan komma att motsvaras av inskränkningar i rörelsefriheten. Huddinge naturskyddsförening 
föreslår därför att detta område delas upp i en nordlig och en sydlig del, med ett ”fritt” område 
däremellan. 

Svenska Turistföreningen Stockholm har i sitt remissyttrande också föreslagit ett helt nytt område 
Aspen-Flottsbro-Gömmaren, som för Huddinges del omfattar det stora och välbesökta 
naturreservatet kring Gömmaren. STF beskriver det som ett viktigt friluftsområde med bl a 
skidbackar, vandringsleder och bad. Naturskyddsföreningen i Huddinge instämmer helhjärtat i 
STF:s förslag. 

 

 

Vår kontaktperson i detta ärende är Kerstin Lönngren, remissansvarig i Huddingekretsen, 
0705-72 12 72, kerstin.lonngren@telia.com. 
 

 

Huddinge 2013-11-19 
Huddinge Naturskyddsförening 

 

Jessica Eklund 
ordförande 

jessica.natur@gmail.com 


