
Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden 

Förslag till skydd av naturmiljöer i Sigtuna kommun 

Naturskyddsföreningen har en ofullständig lista på naturområden som är i behov av ett starkt skydd - naturreservat 

eller andra skyddsformer  -  p.g.a. av dess kvaliteter för rekreation och friluftsliv och för dess biologiska värden. 

Objekten är inte rangordnade inbördes och är inte tydligt definierade på någon karta utan bygger på de värden och 

de sammanhang de förekommer i tätortsnära skogar, skogar med biologisk mångfald, beteslandskap med 

hävdgynnad flora och fauna , viktigt strategiskat belägna områden i Järvakilen och Rösjökilen och området med 

betydande natur- och kulturvärden som bildar helheter.  

Skogsområde vid Rosersbergsviken. En del av det Mälarnära skogsstråken som går fram till Steningevikens dalgång.  

Oxundasjön skogsområde på Sigtunasidan från Marängsån och till de öppna markerna vid Verkaåns utflöde. 

Två skogsområden intill Rosersbergs villastad 

Fysingenområdet som helhet 

Verkaåns mynning i Oxundasjön (bör ingå i samma reservat som skogsområdet) 

Vallstanässkogen söder om herrgårdsparken.( fortsätter också i Upl. Väsby kommun) 

Garnsvikenområdet som helhet. 

Maren alsumpskog bör ingå i reservatet. 

Ekhagen S om Fiskartorpet. 

Skogen mellan Venngarn – Vennerbo och Humparbo – Kunterbacka 

Strandskogen mellan Viby och Rosendal 

Skogen väster om Viby. 

Betesmarkerna vid Humparbo 

Lövstaholms lövskog och hagmarker 

Sigtunas närmiljöer 

Trollberget 

Billbyskogen 

Skogen mellan naturreservatet  Hällsboskogen och N Sigtuna stad. 

Tilskogen delar av den. 

Märsta. 

 Skogar vid Norrbacka och Ekilla. 

Skog intill Steninge- Valsta 

Vitberget – Flottviken 

Steninge slottsområde, Västerängsudd 



Övriga områden 

Norrbysjöarna med omnejd. Vidbo. 

Stenbordshöjden 

Kulturlandskapet Odensala k:a – Husby Ärlinghundra  (kulturreservat) 

Skogar norr om Arlanda på Seminghundra häradsallmänning. Naturskog vid Dalen och Horssjön och Horsmossens 

skogar och även skogsparti med naturskog med lind N om Tjäderholmen 

Betesmarker i Skepptuna sn med bl.a  Snedbacken och Lejden.  

Järnbergsskogen – ekologisk landskapsplan. 

Rosersbergs engelska parkområde 

Killinge nordvända granskogar intill Mälaren och Killingeön 

Pilsbo eventuellt med utökning mot Torsborg. 

Skogen Norr om Hagbyholm. 


