
Workshop om föreskrifter och friluftsliv 

i den föreslagna nationalparken i 

Nämdöskärgården

31 augusti 2022





Ta fram förslag till nationalpark
◼ Genomförs i ett projekt av Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, 

Värmdö kommun, Havs- och vattenmyndigheten

◼ Mål med NP - bevara naturvärden, visa områdena för besökare. 
Behöver göras avvägningar!

◼ Varför detta område? 

◼ Representativt utsnitt av Östersjöns unika 
brackvattenskärgård

◼ Höga värden både på land och i vatten – både biologiska 
värden samt för friluftslivet

◼ Olika delar i arbetet

◼ Markförvärv

◼ Analys av natur- och friluftslivsvärden

◼ Kommunikation och dialog med andra projekt och 
intressenter

◼ Framtagande av förslag till syfte, föreskrifter, skötselplan, 
besökarmottagning, naturvägledning och information



Utredningsområde för 

nationalparken

Värmdö kommun

Fyra befintliga naturreservat:
Bullerö

Långskär

Långviksskär

Biskopsö

Samt havsområde

Totalt drygt 37 000 ha

2022-09-07



Tidplan

◼ 2022-2023

◼ Inventeringar, analyser och kommunikation

◼ Fånga upp frågor och synpunkter

◼ Ta fram förslag till föreskrifter och skötselplan, förankring

◼ Slutet av 2023

◼ Remiss, dvs förslag till nationalpark (inkl. föreskrifter och skötselplan) 
som alla kan ge synpunkter på. Marken som ingår i förslaget ska då 
vara ägd av staten (geografisk avgränsning)

◼ 2024

◼ Bearbetning av förslaget utifrån inkomna synpunkter

◼ Inlämning av förslag till regering

◼ 2025

◼ Beslut av regering och riksdag

◼ Invigning



Syfte och mål med kvällens workshop

◼ Värdefull natur ska skyddas och tas om hand samtidigt 
som naturen ska vara så tillgänglig som möjligt för 
besökare.

◼ Syfte: att intressenter får ge inspel till framtagandet av 
förslag till föreskrifter och skötselplan. Resultaten 
kommer att komplettera andra insamlade fakta- och 
kunskapsunderlag.

◼ Vid workshopen utgår vi från de regler som finns i 
utredningsområdet idag. Tillsammans diskuterar vi om 
de är tillräckliga för en framtida nationalpark, om de 
behöver justeras och vilka effekterna av olika 
justeringar blir. Inspel kring bra/dåliga platser.

◼ Fokus föreskrifter kopplat till friluftsliv inom 
utredningsområdet. Andra frågor sätts på ”p-platsen”.

◼ Kvällens deltagare





Prioriterade värden – natur och upplevelser i föreslagen 

nationalpark Nämdöskärgården 

Fokus är på dessa värden i föreslagen NP även om det finns fler!



Exempel på värden, hot och strategier/åtgärder

Fler exempel på åtgärder:

Information och naturvägledning

Iordningsställda stigar och platser (kanalisering)

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

Åtgärderna följs upp regelbundet och vid behov kan man justera. 



Arbete med strategier i den föreslagna nationalparken

Analys av samtliga prioriterade värden inom området genomförs genom att vi tar 
fram och bedömer: 

▪ Påverkansfaktorer och/eller hot t ex båtliv

▪ Vad påverkan kan leda till inom området t ex ankringsskador på bottnar

▪ Bakomliggande faktorer till påverkan inkl styrka på faktor/hot t ex fler båtar

▪ Strategier för att hantera påverkansfaktorer t ex kanalisering, skötsel, 
föreskrifter



Arbetet med föreskrifter (regleringar)

◼ En typ av åtgärd för att förhindra skada på värdena i 
området

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

◼ Utvärdering av befintliga föreskrifter pågår – är de 
fortsatt relevanta och behövs några nya?



Arbetet med föreskrifter, tidplan

Dialog och förankring kommer ske stegvis och i olika konstellationer, t ex via 
organisationer men även med direkt berörda.





Kvällens teman

◼ Eldning 

◼ Båtliv 

◼ Servicepunkter 

◼ Påverkan på natur och djurliv 

◼ Övergripande frågeställningar

◼ Synpunkter på dagens regler/service

◼ Konsekvenser av justeringar, både uppstramningar
respektive lättnader

◼ Bra/dåliga platser för friluftslivsaktiviteter av olika slag
(markera på karta)



15

Gruppdiskussioner

◼ Diskussion 25 min

◼ Paus ca 10 min

◼ Byte av grupp, diskussion 25 min

◼ Återsamling kl 19.00



Axplock från diskussionerna

◼ Grupperna redovisar ett par nedslag ur 
diskussionerna.



Vad händer framöver?

◼ Sammanställning av diskussioner och inspel 
– dokumentation på webbsidan

◼ Ytterligare inhämtning av kunskap samt 
bearbetning av förslag till föreskrifter

◼ Parallellt arbete med skötselplan och 
naturvägledningsplan



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





