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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



 Stockholms skärgård är unik
 Skydda/bevara ett representativt landskapsutsnitt 
 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! 

Varför Nämdöskärgården?



Utredningsområde
för nationalparken

Värmdö kommun,
4 befintliga naturreservat
samt havsområde.

Dialog med markägare 
pågår.

2022-12-12



Processen − att bilda nationalpark

NV beslutar att inleda 
bildandeprojekt 

(april 2020)
NV skickar ut remiss 

(slutet 2023)
NV skickar förslag till 

regeringen

Regering beslutar 
om NP. NV beslutar 
om föreskrifter och 
skötselplan (2025)

Invigning
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Planering och genomförande av besökarmottagning:
information, naturvägledning, anordningar, skyltar, stigar.
Utifrån upplevelsevärden i området.



Prioriterade värden – natur och upplevelser i föreslagen nationalpark



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

 Fågel, fisk, landmiljöer, besökarundersökningar m.m.
 Stort fokus på undersökningar av marina miljöer

− Inventering av grunda vikar
− Grunda revmiljöer
− Kartering havsbotten, inkl. provtagning för miljögifter

 Pågår in på 2023, webbinarium till våren med information och resultat

Kortfingrad tångräka, Palaemon elegans Snäcka på kransalgSnorkelinventering i grund vik

Inventeringar och undersökningar



Föreskrifter ”regler” –
för att bevara värden

 Bevarandevärden och upplevelsevärden i fokus. 

 Reglera aktiviteter som kan leda till negativ 
påverkan och skada.

 Finns redan idag i större delen av området.

 Exempel på befintliga föreskrifter som berör båtliv:

 framföra motordriven farkost med högre hastighet 
än 7 knop inom 100 meter från stranden

 förankra båt vid samma plats mer än två dygn

 tillträdesförbud 1 feb – 15 aug 
(fågelskyddsområden)



Arbetet med föreskrifter 

 Genomfört analys av föreskrifter i befintliga 
naturreservat

 Framtagande av nytt förslag pågår

 Information och samverkan under våren

 Remiss nov 2023 



Frågeställningar kopplat till bl.a. båtliv
 Möjligt scenario i NP: 

 Motorbåts-/ankringsförbud i vissa känsliga vikar

 Någon typ av hastighetsreglering – X knop, vilka 
områden?

 Fågelskyddsområden (tillträdesförbud)

 Reglering av eldning

 Koppeltvång husdjur

 Sophantering – minskas och koncentreras till vissa 
platser

 Dass – standardhöjning men på färre platser. Behov av 
latrintömningsstationer uppmärksammat. 

 Generellt planeras inga nya bryggor för allmänheten. 
Behov av andra förtöjningsmöjligheter, bojar? Var?



 Målet är att nationalparken ska kunna vara ett besöksmål för 
alla – på hållbart vis

 Besökarundersökningar – 2/3 kommer med fritidsbåt, många 
återkommande besökare

 Bullerölinjen till Bullerö och Långviksskär

 ”Entréöar” Bullerö och Långviksskär där vi gör lite extra för att 
välkomna alla – tillgänglighet

 Naturvägledning och information, viss service, verksamhet, 
t ex guidning

 Service inom området = dass och viss sophantering

 Charterturism sommartid, även enstaka guidade turer med 
olika teman (sälskådning, konstnärsliv m.m.) – ökar i 
framtiden?

Planering för besökarmottagning



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


Exempel på kommande aktiviteter 2023

 Webbinarium om marina inventeringarna vår 2023
 Möte om föreskrifter, våren 2023
 Nationalparksguidningar Bullerö sommar 2023,  

minst två tillfällen (bland annat 6 juni)
 Träffa oss i Tyresta nationalpark 27 maj
 Håll utkik efter andra aktiviteter, annonseras i våra 

kanaler



Tack!
Frågor?
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