
MÖTE MED LÄNSSTYRELSEN OM NATIONALPARKEN i Hembygdsgården 4 juli 2022 

 

19 Nämdöbor deltog i mötet med Elin Deremar, PetraMy Börjesson, Veronica Axelsson från 
Länsstyrelsen och Jenny Andersson och Gundula Kolb från Värmdö kommun. Syftet var att ha en 
dialog med Nämdöborna.  

Nedan listas de flesta frågor som kom upp och svar från Länsstyrelsen (LS) eller Kommunen (VK) är 
kursiverade.  

• Varför är inte Naturvårdsverket (NV) här? Maria Sjöö som är nationell projektledare kunde 
inte komma 

• Var i processen är vi? Projektet startade 2020. En remiss ska gå ut i slutet av 2023. till 
kommunen och markägare och alla kommer att ha möjlighet att tycka till. NV arbetar med 
markförvärv. Fågelinventering, skoglig kartering, ängs och betesmarksinventering och en 
marinarkeologisk studie har genomförts. Fågelinventeringen är publicerad men annat 
betraktas som arbetsmaterial. Vi vill ha tillgång till materialet även om LS inte anser att 
resultaten är intressanta.  

• Varför har det inte varit någon lokal medverkan från Nämdöskärgården? LS vill gärna vill ha 
medverkan. 

• Varför har det inte varit någon dialog med boende i en förstudie som tidigare beskrivits som 
en del av processen på NVs hemsida. LS svarar att förstudie görs om det är riktigt svåra 
frågor när det gäller markförvärv och att det inte bedömts behövas i vårt fall. 

• Varför har grannar till området inte blivit informerade?  
• Vem bestämmer i processen? NV äger projektet, LS utför. 
• Vad mer krävs för att processen ska bli klar? LS svarar att de behöver ta till vara på kunskap 

vi som boende har och göra föreskrifter för Nationalparken. Vidare behövs besöksmottagning 
ordnas på Bullerö och Långviksskär som ska vara huvudöarna. Bullerö har idag 2 anställda för 
skötseln av ön. Nämdö är inte aktuellt för LS för besöksmottagning. Det påpekas att 
besöksmottagning på Bullerö inte fungerar utanför sommarsäsongen och att en Nationalpark 
ska kunna användas hela året. Det skulle gå på Nämdö som lever hela året och där ett 
Besökscentrum skulle kunna visa upp Nationalparken även utanför säsong ungefär som det 
fungerar på Koster. En remiss ska gå ut i slutet av 2023 till kommunen och markägare och 
alla kommer att ha möjlighet att tycka till. Därefter ska svar analyserats och förslaget 
uppdateras. LS arbetar med frågor om fiske och fiskerättigheter som kan kvarstå även efter 
markförvärv. Det är svårt att få en överblick över fiskerättigheter. Lantmäteriet har fått 
frågan men informationen kommer att behöva kompletteras med lite detektivarbete. 

• Varför får vi inte Naturum på Nämdö? NV har pausat Naturum i samband med 
Nationalparker för att utvärdera dem. Besökscentrum ingår inte i LS uppdrag. K har tydligt 
sagt att de inte kommer att betala för besökscentrum. 

• Varför är inte kommunen intresserad av att stötta Nämdö, som har status som kärnö, och 
skulle kunna få en mycket positiv utveckling med ett besökscentrum? VK föreslår att frågan 
tas upp i Skärgårdsrådet men deltagare med erfarenhet från Skärgårdsrådet ser inte att det 
är rätt forum. 

• Har det gjorts analyser av hur många besökare vår ömtåliga natur tål? Vad har LS för verktyg 
om det skulle bli slitage? Det finns inga beräkningar av väntat antal besökare. Verktygen är 
att utbilda aktörer om naturvärden och regler och certifiera dem, naturvägledning och regler 



och föreskrifter, förbud. Det kommer att finnas tillsynspersonal från länsstyrelsen.  Anna 
oroar sig för att besökarna kommer att spilla över till privata närliggande öar. 

• Varför har det talats så lite om havet om det ska vara en marin Nationalpark? Det kommer 
att arbetas med naturvägledning tillsammans med HAV i höst. I jämförelse med Kosterhavet, 
som främst är en marin Nationalpark, är inte den marina delen i Nämdöskärgårdens 
nationalpark lika tung eftersom öarna har mycket högt naturvärde. 

• Hur många tillsyningspersoner kommer att anställas av LS? Det kan de inte svara på idag. Det 
beror på utbredningen av nationalparksområdet. 

• Vad blir bättre med Nationalpark jämfört med hur vi har det nu? Idag finns ju redan skydd i 
form av naturreservat. Nämdö kommer inte att få någon vinning om det inte finns något 
besökscenter på ön. Nationalparkstatus är ett mer långsiktigt skydd eftersom naturreservat 
kan upphävas.  

• Flera deltagare uttrycker att det vore bra att pausa processen och se till att allt blir rätt. 
• Göran Görsson ber kommunen att inte lämna oss i sticket. 
• Malcolm föreslår att vi bildar en dialoggrupp på Nämdö som kan föra vår talan med 

myndigheter. De som hade möjlighet stannade kvar efter detta möte för att bilda gruppen 
• LS informerar om workshop 31/8 där man önskar 1-2 deltagare från Nämdö. 

 

För ytterligare information hänvisas till den intervju som Yngve Hässler gjorde med LS publicerad i 
Nämdö Nu. 

 


