
Informationsmöte

8 mars 2022

Nationalparksprojektet

Omlandsanalysen

Biosfärprojektet



Agenda & tidsschema:

18.00 Välkommen - syfte, att tänka på vid mötet 

18.10 Nationalparksprojektet 

18.35 Omlandsanalysen 

18.55 Paus 10 min

19.05 Biosfärprojektet 

19.25 Summering - identifierade samverkanspunkter
19.30 Frågestund, inskickade frågor, frågor i chatten

20.00 Avslut



Att tänka på under mötet

◼ Stäng av mikrofonen och videokameran

◼ Skriv frågor i chatten så svarar vi på dem i 
antingen i anslutning till presentationen 
eller vid frågestunden på slutet

◼ Presentationerna läggs ut efteråt på 
nationalparksprojektets sida på 
Länsstyrelsens webbplats 
www.lansstyrelsen.se/stockholm/namdosk
argarden

https://trk.idrelay.com/2908/clk?q=b5c-390b-000038e70b5c00000000000000000410-eb7250ec8e4adf9d84609683afc23ba0&c=f5b2f7bd9f


Ny nationalpark 

i Nämdöskärgården

8 mars 2022
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Syfte och mål med nationalparker

◼ ”bevara ett större sammanhängande 
område av viss landskapstyp i dess 
naturliga tillstånd eller i väsentligt 
oförändrat skick” (miljöbalken 7 kap.)

◼ Bevara naturvärden

◼ Visa områdena för besökare



Varför Nämdöskärgården?

◼ Stockholms skärgård är unik

◼ Skydda/bevara ett representativt 
landskapsutsnitt 

◼ En varierad och relativt lågexploaterad 
”typisk mellan- och ytterskärgård”, delvis 
präglad av den historiska mark- och 
vattenanvändningen

◼ Höga naturvärden på land och i havet samt 
kulturmiljövärden

◼ Goda förutsättningar att ta emot besökare

Väl värt att bevara och visa för fler 

– ovan och under ytan! 



Positiva effekter

◼ Starkt bevarande av naturvärden.

◼ Stärkt status som besöksmål. Nationellt och 
internationellt intresse.

◼ Resurs för friluftsliv, naturturism och 
förbättrade förutsättningar för lokal och 
regional utveckling.



Syfte med nationalparksprojektet

◼ Att bilda nationalpark i Nämdöskärgården

◼ Genomförs i ett projekt av
Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Värmdö 
kommun, Havs- och vattenmyndigheten

◼ Projektbeställare: Naturvårdsverket

◼ Finansiering: Naturvårdsverkets anslag för 
skydd och åtgärder för värdefull natur (statliga 
skattemedel)



Vad ska göras i projektet?

◼ Ta fram underlag för regeringens beslut

– syfte, geografisk avgränsning, föreskrifter och skötselplan.

Utifrån prioriterade naturvärden och besökarnas upplevelser!

◼ Markköp – staten måste äga mark och vatten i nationalparker

◼ Välkomna besökare: information och naturvägledning till 

besökare samt skyltar, stigar, rastbord och liknande på några 

utvalda platser

◼ Planera och genomföra invigning



Tidplan nationalparksprojektet

2020 2021 2022 2023 2024 2025

projektplanering

markköp

inventeringar

föreskrifter o skötselplan remiss beslut

besökarmottagning

invigning



Avgränsning – vad ingår inte i 

projektets uppdrag och ansvar

◼ Destinationsutveckling – bo, äta, göra 
- men samverka med aktörer

◼ Transporter till området
- men verka för att detta kommer till stånd!

◼ Projektet ska inte heller utreda eller etablera 
naturum



Utredningsområde 

för nationalparken

4 befintliga naturreservat:
Bullerö

Långskär

Långviksskär

Biskopsö

samt havsområde.

Totalt drygt 37 000 hektar.

2022-03-15



Områdets värden och 

förvaltning av dem



Inventeringar och undersökningar

◼ Ska hjälpa oss att avgöra hur man bör sköta 
området och att utvärdera behovet av regleringar.

◼ Fågelinventeringar (2020 + 2021)

◼ Insektsinventering vedlevande skalbaggar (2022)

◼ Skoglig kartering (2021)

◼ Odlingslandskapsmiljöer (2021)

◼ Marinarkeologisk sammanställning (2020)

◼ Landskapshistorisk markanvändning (2021-2022)

◼ Fornlämningsinventering (2022)

◼ Besökarundersökning (2021) 

◼ Besökarstatistik mobildata (2022) 

◼ Fiskundersökningar (2020 + 2021)

◼ Grunda vikar (2020 - 2022)

◼ Kartering havsbotten (2021 - 2023)

2022-03-15



Undersökningar av marina värden -

bottenkarteringar

◼ Många olika typer av marina miljöer som 
fyller olika funktioner i ekosystemet

◼ Samarbetsprojekt HaV–SGU–LST, kartering 
av bottnar och marina miljöer

◼ Undersökningar under sommar – tidig höst 
2022

◼ Inledande sondering i fjol



Undersökningar och utvärdering leder till 

förslag på åtgärder

◼ Exempel på åtgärder:

◼ Information och naturvägledning

◼ Iordningsställda stigar och platser (kanalisering)

◼ Naturvårdande skötsel (t ex slåtter f.a. förhindra igenväxning)

◼ Regleringar i föreskrifter

◼ Åtgärder följs upp regelbundet – behöver något justeras?
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Arbetet med föreskrifter (regleringar)

◼ En typ av åtgärd för att förhindra skada på 
naturvärdena

◼ Utgår alltid från syftet med skyddet och ska 
inte reglera mer än nödvändigt

◼ Utvärdering av befintliga föreskrifter pågår 
– är de ännu relevanta, behövs nya?



Arbetet med föreskrifter, tidplan

◼ Några ”teman” där vi ser särskilda behov:

◼ Båtliv

◼ Fiske

◼ Fågel-/sälskyddsområden (= tillträdesförbud delar av året)

◼ Toalett- och avfallshantering

◼ Förankring kommer ske stegvis och i olika konstellationer, t ex via 
organisationer men även direkt berörda.



Vi vill välkomna besökarna

◼ Besökarenkät 2021 – merparten av dem 
som svarade kommer i fritidsbåt. 
Upplevelsen av skärgårdslandskapet, 
naturen på öarna samt tystnad/lugn och ro 
viktiga aspekter.

◼ Sannolikt fler besökare tack vare 
nationalpark – men olika förutsättningar 
sätter begränsningar

◼ Viktigt med tillgänglighet för besökare utan 
egen båt



Vi vill välkomna besökarna, forts.

◼ Besökarmottagning – entréområde(n) med 
information och service

◼ Vilken ”bärkraft” har området? Åtgärder för 
att förhindra skada, t ex slitage?

◼ Leda besökare rätt

◼ Info och vägledning

◼ Dialog med entreprenörer som möter besökare

◼ Utmaning - sop-/toaletthantering. 
Diskuteras vidare, samverkan i hela 
skärgården

◼ Prioritering och finansiering



Håll dig uppdaterad!

◼ Nyhetsbrev (anmälan via 
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-
oss/pressrum/nyhetsbrev.html) 

◼ Instagram@namdoskargardensnp

◼ Webbsida 
lansstyrelsen.se/stockholm/namdoskargarden

Kontakta oss gärna
E-post:
nationalparksbildning-
namdoskargarden@lansstyrelsen.se

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-oss/pressrum/nyhetsbrev.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/natur-och-landsbygd/skyddad-natur/bildande-av-namdoskargardens-nationalpark.html
mailto:nationalparksbildning-namdoskargarden@lansstyrelsen.se


Förhandsinformation om Nämdö bebodda skärgård

En socioekonomisk analys
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Population, kategorier, fördelning över yta och över året, besökare, 

penningflöden, bruttolokalprodukt, utgiftsläckage och skattekraft

Förhandsinfo 8 mars
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Omlandsanalysen
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Omlandsanalysen genomförs av Värmdö kommun och Stockholms 

länsstyrelse med finansiering från Tillväxtverket och Region Stockholm.

Den syftar till att förstå hur den inre, bebodda delen av Nämdö skärgård 

påverkas av nationalparken. 

En viktig del är att beskriva och beräkna hur många människor som bor och 

verkar i omlandet och hur de försörjer sig. Det är detta som vi presenterar i 

kväll – socioekonomin. Hela studien ska vara klar i april.

En viktig slutsats vi redan nu kan dra är att nationalparksbildandet behöver 

gå in i ett skede där alla aktörer samverkar med varandra, för att parken 

ska bli bra för både boende och besökare, innebära så lite onödig 

miljöpåverkan som möjligt, ge fler besökare när och där det inte redan är 

fullt, fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter.

Förhandsinfo 8 mars
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Omlandet befolkas av fem populationer1):
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Bofasta Helårsboende, c:a 300 d/år i Nämdö, 65 d 

semester, ärenden på fastlandet

Deltidsboende Bor i Nämdö skärgård 5-6 månader om året, 

arbetar på distans, eller är pensionärer 

Fritidsboende Ofta familjer, vistas semester och en del 

helger i Nämdö, 90 dagar/år

Besökare: Turister Använder restauranger, logi, handel, caféer,

vandrarhem. Övernattar ej eller någon dag

Fritidsfolk Seglar, badar, vandrar, tältar, cyklar, paddlar, 

skådar fåglar, skrinnar och fiskar med spö. 

Övernattar 3-10 dagar

Förhandsinfo 8 mars

1)En population är inom biologi och ekologi en grupp individer av en art som finns inom 
ett visst område vid en viss tid. Begreppet passar bra i en socio-ekonomisk analys där 
man vill fastställa hela befolkningstalet, inte bara de folkbokförda individerna
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326.165 vistelsedagar motsvarar en medelpopulation om 894 personer

28Förhandsinfo 8 mars
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Förhandsinfo 8 mars 29

Populationen är ytterst ojämnt fördelad över året

Blå 2019

Gul 2020

Grå 2021 5.323 p/d Sista veckan i juli 
2019

3.700 p/d Sista veckan i juli 
2020

4.761 p/d Sista veckan i juli 
2021

185 p/d Första veckan i januari 2019

181 p/d Första veckan i januari 2020

218 p/d Första veckan i januari 2021
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Patrik Cederlöf & Christian Pleijel
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FLÖDE 1
Turism som 
uppstår på grund 
av att det finns 
39.000 besökare 
som efterfrågar 
mat, logi, båtar 
och guidning

Cirka 18 MSEK/år
omsätts av lokala 
företag

Cirka 2 MSEK av 
företag i Värmdö

Förhandsinfo 8 mars

Genom Nämdö 
skärgård
flödar pengar i 
huvudsak på fyra 
sätt:
- turism
- friluftsfolk
- infrastruktur
- skatter

Östanvik
Okänt

Idöborg
10 MSEK/år

22.000 besök

Grundet
3,4 MSEK/år

27.500 besök

Solvik Tempo
3,2 MSEK/år

19 000 matkassar

Solvik Bistro
1,5 MSEK/år

2.000 matgäster

3-5000 besökare

Tusen öar
1,5 MSEK/år

Stavsnäs Båt
0,5 MSEK/år

1.500 besökare
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FLÖDE 2
Friluftsfolket i Nämdö 
skärgård är enligt Telia
mobildata 54.000
vistelsedagar

De har investerat i 
medeltal 20.000 i sina 
båtar = 470 MSEK samt 
köper mat, bränsle mm 
för lika mycket i 
Stockholm och Värmdö 
för sina 3-10 dagars 
vistelse i Nämdö 
skärgård

Nämdöfjärden
6.770 p

Nämdö
oklart

Nämdö S skärgård
20.061 p

Nämdö Ö 
skärgård
8.900 p

7-8.000 båtar
15-20.000 personer

11-12.000 båtar
25-30.000 personer
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32Förhandsinfo 8 mars

FLÖDE 3
Fysisk infrastruktur:
att förse de boende, 
företagen, deltids-
och friluftsboende 
med avlopp, avfalls-
hantering, fibernät, 
fastighetsunderhåll, 
färg, trä, sten, 
betong, avsaltning, 
el och kablar, 
bryggor, hus, 
småskaligt bygg, 
redskap, verktyg, 
förvaltning inkl. 
skogsbruk, skogs-
och viltvård

Omsätter cirka
50 MSEK/år
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Lokalekonomin, sammanräknad

De bofasta, deltids- och fritidsboende i Nämdö skärgård upparbetar en 
sammanräknad köpkraft om c:a 124 MSEK den tid de är i Nämdö skärgård, varav 

knappt hälften används i Nämdö och lite drygt hälften ”läcker ut”.

De bofasta försörjer sig på de deltids- och fritidsboende.

Fyra Nämdöbaserade företag med mer än en anställd arbetar med turism och har 
en omsättning på c:a 18 MSEK.

Fritidsfolkets utgifter för tiden i Nämdö skärgård är c:a en miljard/år och går till 
båtförsäljare, marinor och handel i Stockholm och Värmdö.

De skatteintäkter som stat, landsting och kommun får från Nämdö bofasta, 
deltids- och fritidsboende samt företag i Nämdö skärgård är, efter 

jobbskatteavdrag, c:a 42 MSEK/år.

33Förhandsinfo 8 mars
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Sammanfattning 

Omlandet är inte ett utan två samhällen med skilda behov av 
infrastruktur, social service, boende, transport och näringsliv – ett på 
vintern och ett om sommaren. Dessa båda samhällen är olika världar 

med skilda sociala och ekonomiska strukturer. 

Många aktörer med skilda mål arbetar nu med nationalparken, likt de 
sex blinda männen och elefanten: ingen ser helheten.

Samverkan behöver öka mellan säsonger och mellan aktörer om 
nationalparken ska bli bra för både boende och besökare, innebära så 

lite onödig miljöpåverkan som möjligt, ge fler besökare när och där det 
inte redan är fullt, fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter.

34Förhandsinfo 8 mars
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Källor

Nämdöbor

School of Service / Oscar Lindeberg

Anna Gabrielsson / Värmdö kommun

Nämdö Green Archipelago / Nilla Söderqvist

Telia Insight / WSP / Joakim Franklin

Elin Deremar och Veronica Axelsson / Länsstyrelsen

Cecilia Soler och Robin Bankel / Göteborgs universitet

35Förhandsinfo 8 mars
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Paus 10 min
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www.greenarchipelago.se

info@greenarchipelago.se



Samverkansområden framöver

Utifrån våra olika ingångar har vi gemensamt identifierat att 
det finns flera områden och beröringspunkter där vi ser att 
det finns behov av samverkan framöver. 

Till exempel: 

• Friluftsliv/båtliv/slitage

• Livet under ytan/marina värden

• Besökarmottagning/destinationsutveckling/näringsliv

Formerna behöver hittas och utvecklas allteftersom. 



Frågor?



Inskickade frågor 

• Kommer Skärgårdsstiftelsen att förvalta området?

• Vad är bättre med en nationalpark jämfört med de 
naturreservat som redan finns? Vad tillför en nationalpark? 
Varför räcker inte naturskyddet som det är nu?  

• Vilka begränsningar för det rörliga friluftslivet planeras? Blir 
det restriktioner och i så fall vilka? Vill man lättare kunna 
stänga av delar av området? 

• Vilka förändringar innebär detta för oss som idag regelbundet 
besöker dessa områden/vatten med t ex egen båt. Kommer vi 
inte få segla till området, kommer vi inte kunna ankra och 
lägga till mot öarna? 

• Vilka risker har identifierats i samband med att bilda en 
nationalpark i området? Hur hårt blir slitaget med en 
nationalpark bara 4 mil från huvudstaden? 

• Hur ska naturen förbli lugn och orörd om det kommer fler 
besökare, om det byggs vandringsleder, rastplatser, entréer till 
nationalparken med mera? 

• Hur har det blivit på andra platser där nationalparker införts? 

• Vad sker med all sjökabelavfall i mark å vatten av el å tele…. 
Kontaminerar..?



Tack!
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