
 

 

 

 

      13-11-18 

Remissvar på förslag till översyn av riksintressen för friluftslivet 

      

Vallentuna naturskyddsförening har tagit del av förslaget till översyn av områden av riksintresse för 

friluftlivet och vill framföra följande synpunkter. 

Områdena har valts ut med utgångspunkt från Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens 

riktlinjer, vilket innebär att områdena ska ha stora friluftsvärden och vara attraktiva för besökare från 

hela eller stor del av landet samt att områdena ska vara viktiga för många människors friluftsliv och 

kan nyttjas ofta och mycket.  Förslaget innebär att tre nya riksintresseområden inrättas och att 

gränserna revideras för några av de nio befintliga riksintresseområdena i Stockholms län. 

Två områden berör Vallentuna kommun: Tärnanområdet (tidigare benämnt Össebygarn-Roslagskulla) 

och Rösjön-Vallentunasjön-Angarn.  Ytan för Tärnanområdets riksintresse har minskat till drygt en 

tredjedel jämfört med Össebygarn-Roslagskulla medan Rösjön-Vallentunasjön- Angarn är föreslaget 

som ett nytt riksintresseområde. 

Vi ställer oss kritiska till minskningen av riksintresset för Tärnanområdet. Vi efterlyser en motivering 

till denna kraftiga minskning. Som länsstyrelsen själv skriver i områdesbeskrivningen är detta ett av 

regionens viktigaste vildmarksområden och här finns möjlighet att uppleva tysta områden.  Det 

uppfyller i hög grad de kriterier för riksintresse som Naturvårdsverket och Havs- och 

vattenmyndigheten ställt upp. Området är unikt för Stockholmsområdet genom sin 

variationsrikedom med sjöar som är i stort sett opåverkade av föroreningar, inslaget av gammelskog 

och kulturlandskap med artrika hagmarker.  Vår uppfattning är att området har mycket hög kvalitet 

för friluftsliv och utnyttjas i hög grad för naturströvande, bär- och svampplockning, kanotfärder m m.  

Vi anser  att det föreslagna områdets gränser bör utvidgas mot öster så att de för friluftslivet 

värdefulla sjöarna Largen och Viren innefattas, mot norr så att den populära badsjön Långssjön söder 

om Ekskogen innefattas samt mot väster så att Garnsviken, Gissjön och Rövarberget också innefattas. 

Garnsviken utnyttjas frekvent för kanotturer utmed den vikingatida Långhundraleden. Gissjön är en 

mycket fin badsjö och Rövarberget hyser inslag av gammelskog. 

En viktig aspekt är att riksintresseområden för friluftsliv bör vara tillgängliga för så stor del av 

befolkningen som möjligt. Den centrala delen av Tärnanområdet är svår att nå med allmänna 

kommunikationsmedel. Utvidgas föreslaget område mot väster ges möjligheter att ta sig in i området 

med kollektivtrafik via gamla Norrtäljevägen och Össeby-Garn/Brottby.  En utvidgning mot öster ger  

möjligheter att komma in i riksintresseområdet via Roslagskulla/Vira bruk som också kan nås med 

allmänna kommunikationer. 



 

 

Förslaget att inrätta ett nytt riksintresseområde Rösjön-Vallentunasjön-Angarn har vi inget att 

invända emot. Det tätortsnära läget gör att området  i hög grad utnyttjas för friluftsliv. Här finns 

framstående kulturmiljöer och stora delar av området är ju också av riksintresse för kulturmiljön.   

Området har ett varierat landskap med skogar som inbjuder till naturströvande och bär- och 

svampplockning  samt våtmarker.  Angarnsjöängen är förmodligen en av länets mest besökta 

fågellokaler. 

Den östra delen av föreslaget område följer i stort sett Roslagsledens sträckning. Detta tycker vi är 

väl motiverat med tanke på ledens betydelse för det rörliga friluftslivet. Eventuellt kunde man 

överväga att bredda riksintresseområdet något mot väster så att Gävsjödalen och skogen väster om 

Gävsjön fram till väg 264 också innefattas. Detta är ett område som frekvent utnyttjas som 

strövområde och har stor betydelse för befolkningen i centrala Vallentuna. 

Detta remissvar har behandlats och godkänts av styrelsen för Vallentuna naturskyddsförening. 

 

Bo Eknert      

Vice ordförande  

Vallentuna naturskyddsförening 

 

 

 


