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• Dålig kunskap om  
Lidingös natur 

• Kustmiljöerna  
– inga underlag alls 

• En grönplan och en blåplan ska tas fram 





Minska miljöpåverkan på  
kustvatten, sjöar och  
vattendrag 
• Ta fram en blåplan som ger  

riktlinjer för hur kustvatten,  
sjöar, vattendrag och  
stränder ska skyddas och utvecklas 

• Minska båtlivets miljöpåverkan med 
samarbete, information och tillsyn 

 
 



Vattenkvaliten får inte försämras i vattendrag, sjöar och 
kustvatten  

Miljökvalitetsnormer för vatten (vattenförekomster) 
Askrikefjärden, Lilla och Stora Värtan 

• God ekologisk och kemisk status 2027 (vissa undantag för 
Lilla Värtan) 

• Åtgärdskrav från Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns  
vattendistrikt (Länsstyrelsen i Västmanlands län) 

• Förvaltningsplan 2016-2021 för Norra Östersjöns  
vattendistrikt (2016-12-16) 
 







• Amanda Horwitz (miljö- och stadsbyggnadschef) 
• Tomas Ragnell / Catarina Kvarnmalm (miljöchef) 
• Malin Lindqvist / Per Wilhelmsson (planchef) 
• Pernilla Duvfström / Sören Ingman  

(teknik- och fastighetschef) 
• Emma Lundbergh / Olof Minati  

(utvecklings- och utredningschef) 



• Jerker Idestam-Almquist (msk) 
• Camilla Engström / Gustaf Elfström (msk) 
• Jonas Fjellstedt (msk) 
• Karin Tufvesson Hjelmfeldt / Eva Robins (tf / tff) 
• Eva Robins / Lars Heins (tf / tff) 
• Magnus Philipsson (tf / tff) 
• Fredrik Hedly / Johan Nordström (kufri / tff) 
• / Anders Bergström (kufri / tff) 

 



• Jerker Idestam-Almquist (msk) 
• Karin Tufvesson Hjelmfeldt / Eva Robins (tf / tff) 

• Marie Arnér (konsult) 





Mål 

Strategier 
 
 

Riktlinjer och Åtgärder 



1. Lidingö har rika och långsiktigt  
livskraftiga vattenmiljöer.  

2. Lidingö har vatten av god kvalitet. 

3. Lidingö erbjuder en variationsrik och attraktiv 
rekreation vid vatten för alla 

 































• Skydda och utveckla värdefulla 
vattenmiljöer  

• Minska belastningen av föroreningar från 
Lidingö till kustvattenområdet  

• Samverka lokalt och regionalt 
• Skapa fler möjligheter till vattenanknuten 

rekreation 

 





Utredningsalternativ 

Bra 
vattenomsättning 

och 
djupförhållanden 

Ingen 
oexploaterad kust 

Område med lägre 
naturvärden/låg 

potential 

Utredningsalternativ 

Bra 
vattenomsättning 

och 
djupförhållanden 

Ingen 
oexploaterad kust 

Område med lägre 
naturvärden/låg 

potential 



• Utveckla biologisk mångfald 
• Utveckla båtliv och naturvärden 
• Fortsätt miljöanpassa fritidsbåtshamnar 
• Minska övergödningen i Kottlasjön 
• Planera för rening och fördröjning av dagvatten nära källan 
• Planera för att åtgärda vattendistriktens krav 
• Tillgodose behovet av olika typer av badplatser 
• Möjliggör för fler att uppleva vatten 
• Lyft naturvärden och kulturhistoriskt intressanta platser  

 

• Utveckla båtliv och naturvärden 
• Fortsätt miljöanpassa fritidsbåtshamnar 

 











Natur-
värden 

Vatten-
kvalitet 

Kyrk-
viken 

Rekrea-
tion och 
friluftsliv 



Natur-
pedagogik? 

Skötselåtgärder 

Rev skötselplan 

Minskad fysisk 
påverkan? 

Kemisk och 
biologisk status? 

Fiskeförbud? 

Dagvatten-
dammar 

Oljeskydds-
plan 

Gödsel-
hantering? 

Tillgänglighet 

Bad? 
Ramper och 
illäggningsplatser? 

Riktlinjer hamnar och 
uppläggningsplatser? 



• Knappt 30 svar 
regionala organisationer, grannkommuner, Lidingö stads nämnder, 
lokala föreningar och privatpersoner 

• Svaren övervägande positiva  

• Konkreta bra förslag på ändringar 
(särskilt utförligt från Länsstyrelsen och  
 Stockholms stads miljönämnd)  



• Möten 20/6, 28/9 och 18/10 
• Mail-växling om texter 



• Båtklubbarnas frivilliga insatser för att 
minska miljöpåverkan lyfts fram tydligare  

• Samarbetet mellan båtklubbarna och 
Lidingö stad lyfts också fram tydligare 



Utred, i samråd med Lidingö båtförbund, 
lämplig plats, kostnad och 
finansieringsalternativ  
för en eller ett par  
småbåtshamnar 



• Redaktionella ändringar och språkliga förbättringar 

• Förtydligat vad som är nuläge och vision i 
målkapitlet 

• Minskat upprepningarna mellan kapitlen 

• Kompletterat med ny information 

• Störst ändringar i åtgärdskapitlet 



• Uppföljnings arbetet beskrivs 
• Indikatorer nämns 
• Tidsplanen har omarbetets 
• Åtgärder har delats upp i utredning och 

konkret åtgärd 
• Några åtgärder har lagts till 
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