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Nämdö Skärgårdsråd har bildats för att representera boende (heltidsboende, deltidsboende och 
sommarboende) i Nämdöskärgården vid samverkan med Naturvårdsverk (NV) och Länsstyrelse (Lst) i 
bildandeprojektet av en eventuell nationalpark i Nämdöskärgården. 

För att utröna uppfattningen hos boende i Nämdöskärgården hade rådet sammankallat till ett möte i 
Solvik på Nämdö fredag den 2 december. Här följer nu noteringar från detta möte. Nästa steg blir att 
rådet framför och diskuterar dessa synpunkter med NV och Lst vid ett inplanerat möte den 24 jan, dit 
Lst även har för avsikt att bjuda in representanter både för Värmdö kommun och Region Stockholm. 

Utöver medlemmar i Nämdö Skärgårdsråd var vi mellan 10 och 15 personer som kommit för att delge 
synpunkter på den planerade Nationalparken i Nämdöskärgården. Flera av deltagarna 
representerade dock ett flertal olika fastighetsägare. 

Sammanfattningsvis kan sägas att även om ett visst intresse finns för en Nationalpark här utanför, så 
var den allmänna uppfattningen tydlig: Om inga positiva effekter för vare sig natur (i form av högre 
skydd) eller arbetstillfällen genom förbättrade möjligheter för Nämdös besöksnäring 
(besöksmottagning placerad på Nämdö), så ser boende nästan bara negativa effekter såsom ökat 
slitage och nedskräpning. 

När vi går igenom dokumenterade erfarenheter från andra NP finns uppenbarligen ett antal positiva, 
men även negativa erfarenheter. Enligt NV/LST kommer NP medföra att antalet besökare ökar i 
denna del av skärgården. Men erfarenheter visar också på stora problem med parkeringsplatser (i 
detta fall angöringsplatser) samt i många fall ett kraftigt utökat slitage på land och i vatten samt 
negativ påverkan på den biologiska mångfalden. En nulägesanalys samt en väl genomförd riskanalys 
med tydliga och konkreta förslag på möjliga åtgärder efterlyses. 

När det gäller naturskydd av en NP, som i detta fall bildas av befintliga naturreservat, har vi redan 
tidigare tillsammans med LST efter många diskussioner enats om att något utökat naturskydd ej 
föreligger. 
Vilka angöringsplatser och vilka leder avser man att skapa? 

NV har, åtminstone tidigare, hävdat att man genomför bara enskilda NP där det finns en positiv 
opinion. Har man ändrat på detta och i så fall varför? Om man avser att ta reda på opinionen i ett 
senare skede (vilket tidigare har hävdats), när tänker man göra det? 
Uppfattningen bland boende i Nämdöskärgården synes enhälligt vara att man ej blivit tillfrågade. 
Vidare är uppfattningen tydlig att förutsättningen för en positiv syn på denna NP är att det på något 
vis medför en positiv effekt för de boende i Nämdöskärgården. Som det nu är planeras besökare 
antingen ta sig dit med egen båt, vilket de redan gör men framgent i större skaror. Eller transporteras 
med en, möjligen något utökad, Bullerölinje. Denna utgår dock från Stavsnäs, varför ingen utökad 
besöksnäring tillfaller Nämdöskärgården.  

En förutsättning för en positiv opinion för en NP i Nämdöskärgården befanns vara att någon form av 
besökscentrum skapas på Nämdö, där information om NP kan förmedlas, utbildning av naturvärden 



och naturvägledning kan ske, angöringsplatser och möjlighet till övernattning finns och transporter 
till och från NP kan organiseras. 

 
Oro uttrycktes även för en otillräcklig finansiering av denna NP. 
Hur stor är investeringsbudgeten (utöver markanskaffning) och hur stor är budgeten för drift och 
underhåll (personal och båtar för tillsyn av efterlevnad av sjöregler och naturvett samt medel för 
underhåll av anläggningar)? 
Det betonades att en säkerställd långsiktig finansiering är av yttersta vikt. En mandatperiod är ej 
tillräckligt lång sikt. Vi kan inte acceptera att en NP bildas och efter fem år reduceras tillsynen under 
kritisk nivå. 
Samtidigt har regeringen aviserat dramatiska nedskärningar i budgeten för bland annat skydd och 
vård av värdefull natur. Oron känns befogad. Hur ser NV på detta? 

En annan fråga som kom upp var hur det nya styret i Värmdö kommun ställer sig till nationalparken. 
Detta behöver naturligtvis klargöras. 

Till sist konstaterades även att omfattningen av området för den planerade nationalparken 
fortfarande är oklar – drygt halvvägs in i den tänkta tidplanen för bildandet. Kommer Långviksskär att 
ingå? Kommer Biskopsö att ingå? Dessa områden är mycket stora delar av det utredningsområde 
som man talat om. Vidare är det sagt att detta ska bli en marin nationalpark med stora områden i 
havet mer än 5 sjömil utanför de nu nämnda yttre skären. Hur avser man att hantera dessa områden 
och hur vill man åskådliggöra dessa. Den enda information vi fått är att Havs- och vattenmyndigheten 
(Hav) ska ansvara för detta. Men detaljerna om utformningen är ytterst knapphändiga. 

Dessutom föreligger uppgifter om att vissa ägarförhållanden inom utredningsområdet inte är helt 
klarlagda. Vi finner det självklart att alla sådana frågeställningar ska vara helt klara innan bildandet av 
en nationalpark. 

  
Sammantaget anser Nämdö Skärgårdsråd att med så många oklara punkter, ska bildandeprojektet 
pauseras. Ovanstående punkter, inte minst den lokala opinionen, ska utredas och klarläggas och en 
ny, realistisk tidplan tas fram. 

 

Du som inte hade möjlighet att delta på detta möte, men som ändå har intresse av eller 
synpunkter på denna nationalpark, är mycket välkommen att kontakta undertecknad eller annan 
rådsmedlem för att framföra din uppfattning eller för att ställa frågor. För att Nämdö Skärgårdsråd 
ska bli representativt, behöver vi få in alla synpunkter. 
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