
Syfte  

Vårt syfte och engagemang som kamratförening inom riksorganisationen Flottans Män är att främja 

kamratskap, örlogstradition samt sjöförsvar. Givetvis ligger även övrig verksamhet kring sjöfart oss 

varmt om hjärtat. Därav ser många positivt på projektet Landsortsleden. 

Vi har tagit del av den utredning rörande projektet Landsortsleden och vill vi härmed bidraga med vår 

uppfattning om fakta rörande Notholmen samt ge förslag på åtgärd. 

Bakgrund 

Kamratföreningen Flottans Män Södertälje äger sedan 1948 ön Notholmen. Sedan dess har 

Notholmen fungerat som rekreation åt föreningens medlemmar.  

Position och beskrivning 

 

Ön Notholmen ligger NV om Skanssundet och fyren med samma namn står på dess östra sida. 

Ön är en hög rullstensås i sin helhet med branta slänter mot sjön. Hela östra sidan av Notholmen 

vetter mot farleden som är relativt djup, vilket gör att sand och sten som rivs ned av vågor 

försvinner.  

Notholmen har alltid haft dessa problem med erosion där träd undermineras och faller ut i sjön. 

Även de förstärkningar Sjöfartsverket gjorts kring sin egen anläggning på Notholmen, fyren 

Notholmen, i form av sprängsten kryper sakta ut i farleden. Dels av is, men dels av påverkan från 

farleden.  

Besvär 

Vi som förening vet att det enkom inte är påverkan från farleden som framkallar erosionen. Dock är 

det en starkt bidragande orsak.  

Vi har tagit del av utredningen och särskilt del som rör vågbildning.  

Vår åsikt är att projektet Landsortsleden inte bidrar positivt till minskad erosion utan snarare till det 

sämre med hänvisning till utredningen, historiken samt att frekvensen av svall troligen kommer öka. 

Förslag till åtgärd 

Med detta vill vi lyfta våra problem med erosion och därmed äska om stöd, material eller på annat 

sätt Ni finner det lämpligt att stödja oss med att bevara Notholmen i intakt skick, även efter projektet 

Landsortsleden är avslutat. 

Med hopp om gott samarbete kring framtiden 

Flottans Män Södertälje gm Styrelsen 


