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Information om Sävö vandrarhem och uppdraget som 
vandrarhemsvärd 
 
 
Bakgrund 
De nuvarande vandrarhemsvärdarna på Sävö har sagt upp sitt avtal och kommer att avgå 
efter avslutad säsong 2020. Länsstyrelsen i Södermanlands län som förvaltar fastigheten 1:2 
Sävö på uppdrag av Naturvårdsverket söker härmed nya vandrarhemsvärdar till 
vandrarhemmet. Tillträde för ny vandrarhemsvärd är 1 januari 2021.  
 
Läge och infrastruktur 
Sävö vandrarhem är beläget på ön Sävö i Nyköpings kommun ca 1,5 km sydväst om 
Källviks brygga och är endast tillgänglig sjövägen. I Källvik har vandrarhemsvärden 
tillgång till en parkeringsplats och en båtplats. Det finns även en allmän parkeringsplats i 
Källviks hamn. Källvik ligger i Trosa kommun, ca 19 km söder om Västerljung och ca 22 
km från Trosa. Länstrafiken (linje 554) stannar vid kustvägen, ca 15 km från Källviks hamn. 
På Sävö har vandrarhemsvärdarna tillgång till två båtplatser nedanför vandrarhemmet. 
 
 

 
Vid bryggan nedanför vandrarhemmet finns det en flytbrygga för kajaker och ett begränsat 
antal båtplatser för vandrarhemsbesökare.  
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Ovanför bryggan ligger Lotsvaktstugan där det finns ett lotsmuseum. 
 
 
Vandrarhemmets byggnader 
Vandrarhemsanläggningen omfattar idag följande byggnader, se bild 3: 
 
- Båtsmannen och Lotsen: 2 bostadshus med totalt 35 bäddar fördelat på 8 rum  
 
- Tvättstuga: med duschar och mulltoaletter 
 
- Uthus/Vedbod, Källare: med förvaringsutrymmen 
 
- Sjöbod: med förvaringsutrymme och samlingslokal 
 
- Lotsvaktstugan med tillhörande lotsbodar: med utställning om lotsar och skärgårdens 

historia 
 

I flera omgångar har upprustningar av anläggningen genomförts, främst år 2012 då ett 
tillredningskök för serveringsmöjligheter byggdes i ”Lotsen”, samtliga rum renoverades och 
gästköken renoverades.  
 
 

 



 INFORMATION  3(10) 
 Datum   

 2020-06-26   
 

3 
 

 

 
Karta över vandrarhemsanläggningen på Sävö. 
 
 
 

 
Sävö vandrarhem. ”Båtsmannen” till höger och ”Lotsen” rakt fram. 
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Sävö vandrarhem sett från vattnet. 
 
 
 

 
Ett av de två gästköken i ”Båtsmannen”. 
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Ett av de 8 gästrummen. 
 
Vid vandrarhemmet finns en trädgård med många olika sorters fruktträd och gamla ekar. 
Intill vandrarhemmet finns flera gräsytor för fika och lek. Länsstyrelsen ser gärna att 
trädgården kan utvecklas, bland annat med gamla trädgårdssorter och växter som kan öka 
den biologiska mångfalden. 
 
 
Fler bilder från vandrarhemmet finns på vandrarhemmets hemsida: 
https://www.svenskaturistforeningen.se/boende/stf-savo-vandrarhem/ 
 
 
Upplåtelseform och förutsättningar 
Det område som avses är fastigheten Sävö 1:2 och ingår i sin helhet i Sävö naturreservat. 
Den hittillsvarande upplåtelseformen på Sävö gård har varit hyreskontrakt med STF som i 
sin tur haft franchiseavtal med vandrarhemsvärdarna. Vandrarhemsvärdarna har även avtal 
med Nyköpings kommun (Sörmlandskustens naturskola) för de 10 veckor under terminstid 
då lägerskoleverksamheten pågår. Länsstyrelsens avsikt är att de nya vandrarhemsvärdarna 
har ett hyreskontrakt/arrende direkt med Länsstyrelsen och ett franchiseavtal med STF.  
 
Sörmlandskustens naturskola är sedan många år verksamma på Sävö. Naturskolan nyttjar 
anläggningen för lägerskoleverksamhet med övernattning på vandrarhemmet under 10 v om 
året under perioderna 2 maj - 5 juni samt 2 sep - 4 okt (vardagar mellan 09:00-17:00).  Sävö 
vandrarhem, Sävö gård och dess omgivande landskap är en viktig del i naturskolans 
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verksamhet och barnen och ungdomarnas naturupplevelse på Sävö. Många av de ungdomar 
som besöker Sävö i samband med lägerskola har sällan eller aldrig varit ute i skärgården 
förut och besöket på Sävö är viktigt för att väcka intresset för natur, kultur och miljöfrågor. 
 
 

 
              Små besökare på Sävö vandrarhem. 

 
 
 
Sävö naturreservat 
Sävö hör till de tidigast befolkade delarna av skärgården. Redan på 1300-talet fanns en 
bosättning här. Sävö gård blev senare en arrendegård under Tureholms säteri och de gamla 
grova ekarna norr om vandrarhemmet är antagligen en rest från denna tid. Sävö har varit en 
strategiskt viktig plats vid inomskärsfarleden vid Sävsundet. På båda sidor av sundet finns 
skansar. Men Sävö har också varit lotsboställe och mellan 1600-talet fram till 1967 bodde 
lotsar på ön i de byggnader som idag är Sävö vandrarhem. 
 
Sävö naturreservat bildades 1987 och det finns ett beslut med föreskrifter för reservatet och 
en skötselplan från 1995. För att kunna ta emot besökare till ön, såväl unga som äldre, 
iordningställdes i senare delen av 1990-talet de gamla lotsbostäderna till vandrarhem och 
förläggning för lägerskolan under terminstid. Sävö vandrarhem ligger ca 700 m söder om 
Sävö gård. Arrendatorerna på Sävö gård brukar markerna på Sävö med åkerbruk, bete (får 
och nötboskap) och slåtter. Dessutom sköts ett hundratal träd på ön genom hamling 
(lövtäkt). 
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På Sävö betar får och nötboskap. 
 
 
Följ länkarna nedan för mer information om reservatet 

• Länsstyrelsens webbsida 
• Länk till beslut 
• Länk till ändring av beslut 
• Länk till skötselplan  

 
Det övergripande syftet med reservatet är att vårda och bruka ett sörmländskt 
skärgårdslandskap som vuxit fram med jordbruk, fiske och till mindre del skogsbruk som 
basnäringar. Syftet är också att ön ska kunna användas för undervisnings- och 
informationsverksamhet med inriktning på natur- och kulturlandskapet i Södermanlands 
skärgård, samt användas för rekreation och friluftsliv. 
 
 

 
På Sävö finns ett värdefullt odlingslandskap med höga natur- och kulturmiljövärden. 

http://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/nykoping/savo/Pages/index.aspx
http://webbadmin.lansstyrelsen.se/sodermanland/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/nykoping/savo/savo-beslut.pdf
http://webbadmin.lansstyrelsen.se/sodermanland/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/nykoping/savo/savo-beslut.pdf
http://webbadmin.lansstyrelsen.se/sodermanland/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/nykoping/savo/savo-andring-av-beslut-1995.pdf
http://webbadmin.lansstyrelsen.se/sodermanland/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/nykoping/savo/savo-skotselplan.pdf
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På Sävö finns ett väl bevarat odlingslandskap av skärgårdskaraktär med höga natur- och 
kulturmiljövärden. Här finns bland annat värdefulla betesmarker, ängsmarker, strandängar, 
grova flerhundraåriga ekar, hamlade träd, små åkertegar, trägärdesgård m m. Sävö 
naturreservat är ett av sörmlandsskärgårdens mest besökta naturreservat och på ön finns 
förutom vandrarhem och naturskoleverksamhet ett aktivt jordbruk med arrendatorer som 
även arbetar med besöksverksamhet i form av gårdscafé och uthyrningsstugor. En del av 
ladugården vid Sävö gård är ombyggd och här finns lokaler för naturskoleverksamheten 
med labb och samlingslokal. 
 
Sörmlandsleden och Sävöleden går runt ön och Sörmlandsleden passerar alldeles intill 
vandrarhemmet. Den omväxlande och fina naturen på ön i kombination med närheten till 
fastlandet, inomskärsfarleden och vandrarhemmet har gjort att Sävö utvecklats till ett 
populärt besöksmål. Årligen kommer ca 5 000 besökare till ön, dels via Källviks hamn, dels 
de som har egen båt eller kajak. 
 
 

 
Längs med lederna finns flera rastplatser med eldstäder, dass och tältplatser för öns 
besökare. Dessa sköts av arrendatorn på Sävö gård. 
 
 
Länsstyrelsens ambition med Sävö naturreservatet är att området sköts på ett sådant sätt att 
syftet med reservatet uppnås på ett bra sätt. Vandrarhemsverksamheten och 
lägerskoleverksamheten är viktiga delar för att uppnå syftet. Länsstyrelsens ser gärna att det 
finns ett gott samarbete mellan de olika aktörerna i reservatet och att verksamheterna 
tillsammans kan hitta synergieffekter. Länsstyrelsen ser också gärna att den kommande 
vandrarhemsvärden har ett intresse av att bygga upp ett samarbete med andra aktörer inom 
skärgårdsregionen. 
 
 
 
 



 INFORMATION  9(10) 
 Datum   

 2020-06-26   
 

9 
 

Värdskapet i fokus 
Som vandrarhemsvärd på Sävö möter man en mängd olika besökare i olika åldrar och med 
olika bakgrund. En del har aldrig varit i skärgården förut och en del är mer ”naturvana”. 
Som vandrarhemsvärd är man också ”ambassadör” för Sävö naturreservat och dess höga 
natur- och kulturmiljövärden. I värdskapet ingår att vara behjälplig och ge information om 
reservatet och dess föreskrifter när besökare kommer till reservatet. 
 

 
Önskade kvalifikationer och ansökan 
Som vandrarhemsvärd på Sävö bör du ha erfarenhet av att driva vandrarhem, pensionat, 
hotell eller annan erfarenhet av att arbeta inom service. Erfarenhet av att driva egen firma 
ser vi som en viktig erfarenhet. Att vara en god värd och en bra ”ambassadör” för 
naturreservatet är viktigt för uppdraget. Eftersom Sävö vandrarhem ligger på en ö måste du 
ha behörighet att köra gäster och ha tillgång till en registrerad båt för uppdraget. Det är 
meriterande att ha erfarenheter av och kunskaper om att sköta en liknande anläggning med 
underhåll av byggnader, skötsel av dass osv.  
Vi söker dig som har ett gediget naturvårdsintresse och som gärna vill förmedla dina 
kunskaper till besökare i reservatet. Du kommer att verka mitt i ett välbesökt naturreservat 
och ska kunna finnas tillgänglig för frågor från besökare. Ett gott samarbete mellan de olika 
aktörerna på Sävö (Länsstyrelsen, arrendatorn på Sävö gård, vandrarhemsvärdarna och 
naturskolan) är en förutsättning för en väl fungerande besöksverksamhet på Sävö. Det är 
därför viktigt att den nya vandrarhemsvärden på Sävö är samarbetsorienterad och ser ett 
mervärde i samarbete med de olika aktörerna på ön och i övriga skärgården. Övriga 
kvalifikationer som är meriterande är t ex erfarenhet inom pedagogisk verksamhet, 
naturturism, specialistkunskaper inom trädgårdsskötsel såsom skötsel av fruktträd eller 
liknande erfarenheter som kan vara värdefulla för driften av vandrarhemmet. 
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Ansökan märks med ”Vandrarhemsvärd Sävö” och skickas till: 
 
Länsstyrelsen i Södermanlands län 
Anna Ingvarson 
611 86 NYKÖPING 
 
Eller till e-post: anna.ingvarson@lansstyrelsen.se 
 
Länsstyrelsen önskar få in din ansökan senast 2020-09-14.  
 
Ansökan ska vara skriftlig och innehålla följande: 
- Namn och kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-post) 
- Minst två referenser från tidigare arbetsplatser eller uppdragsgivare. 
- CV och en kort presentation av dig själv 
- En långsiktig affärsplan och idéer om hur du som vandrarhemsvärd skulle vilja sköta och 
utveckla Sävö vandrarhem. 
 
 
Har du frågor kontakta: 
 
Anna Ingvarson (reservatsförvaltare) v 28 och f r om v 33: anna.ingvarson@lansstyrelsen.se 

010-223 42 96 
 
Peter Westin (fastighetsförvaltare) v 27, 28 och f r om v 33: peter.westin@lansstyrelsen.se  

010-223 44 03 
 
De nuvarande vandrarhemsvärdarna på Sävö är intresserade av att sälja inventarier om 
intresse finns. För mer information om detta kan du kontakta Karin Anklev direkt:  
Tel. 070-310 18 25 eller e-post: skargardsro@gmail.com 
 
 
Välkomna med er ansökan! 
 
 
 

 


