En ny nationalpark
i Stockholms skärgård

Läs mer om den planerade
nationalparken i Nämdöskärgården
EN BLIVANDE NATIONALPARK – OVAN OCH UNDER YTAN

Nationalparkerna visar det
finaste i Sveriges natur
Sveriges nationalparker skyddar
landets mest värdefulla och sevärda
natur. De ska göra det möjligt för
besökare att hitta till och få berikande
upplevelser i vår gemensamma natur.
Nationalparkerna är till för alla,
idag och imorgon.

Hur går det till att bilda
en nationalpark?
Att bilda en nationalpark tar flera år.
I arbetet ingår bland annat att köpa
in mark, kartlägga naturvärden, göra
området tillgängligt för besökare
och att ta fram förslag till beslut
och skötselplan. I processen hämtas
kunskap och synpunkter in på olika
sätt från myndigheter, berörda
intressenter och aktörer, och av dem
som bor och verkar i närområdet. För
att ett område ska kunna skyddas
som nationalpark måste marken
och vattnet ägas av staten. Det är
regeringen och riksdagen som beslutar
om att nationalparken bildas.
Arbetet drivs av Naturvårdsverket,
Länsstyrelsen i Stockholm,
Värmdö kommun och Havs- och
vattenmyndigheten.

Tidplan
2020
Startskott för arbetet.
2020–2023 Underlag sammanställs.
2023
Föreskrifter och förslag
till skötselplan skickas på
remiss.
2024
Det slutliga förslaget
sammanställs.
Naturvårdsverket före
slår ny nationalpark för
regeringen.
2024–2025 Regeringen fattar beslut.
2025

Planerad invigning.

En ny nationalpark
med över tusen kobbar och skä
några större öar och ett stort havso
föreslås i de yttre delarna av Stockh
skärgård. Ambitionen är att stärka s
för områdets värdefulla natur och d
Samtidigt ska det vara möjligt för
att besöka och uppleva den
speciella skärgårdsmiljön.

Livet som pågår under ytan
I de grunda havsvikarna i Östersjöns
bräckta vatten växer kransalger
och kärlväxter. De bildar trygga
barnkammare för olika fiskarter. På
de djupare bottnarna finns stora
musselbankar – viktiga källor till
föda för både fiskar och sjöfågel. Det
marina ekosystemet är fantastiskt
men också skört. Här finns mycket
kvar att utforska och att lära!
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Från djupa bottnar till kala kobbar
och vackra kulturlandskap
Området som utreds för att bli nationalpark ligger
öster om ön Nämdö i Värmdö kommun. Det består
av både mellan- och ytterskärgård, även ett stort
havsområde ingår. Naturvärdena är höga både på
land och i vattnet. Idag finns här fyra naturreservat
– Bullerö, Långskär, Långviksskär och Biskopsö. De
ingår alla i Natura 2000 som är ett nätverk av skyddade
områden inom EU. På de större öarna finns traditionell
skärgårdsbebyggelse bevarad och olika spår som
berättar om det liv som levts i skärgården förr.

Ett populärt besöksmål
Sommartid är området ett uppskattat besöksmål
för det båtburna friluftslivet. Med sina många öar
och vikar finns här gott om platser för besökare. En
målsättning med att göra en nationalpark här är att
göra några platser mer tillgängliga även för besökare
utan tillgång till fritidsbåt.

Rikt fågelliv och skyddsområden

Möten med djur
Fågel, fisk eller mittemellan?
Har du tur kan du få syn på
utter på någon av öarna.
Eller så kanske du träffar
på någon av områdets
gråsälar. Under vissa tider
på året har sälarna ett
skyddat uppehållsområde
här i ytterskärgården.

I området häckar många arter av
kust- och sjöfågel. Här finns redan
flera fågelskyddsområden och
du kan till exempel få se havsörn,
alfågel, tobisgrissla eller skräntärna.

Vill du veta mer?
Du hittar mer information på Länsstyrelsen i Stockholms webbplats.
Där finns även möjlighet för dig att anmäla dig till nyhetsbrev om
nationalparksbildandet och att lämna synpunkter.
www. lansstyrelsen.se/stockholm/namdoskargarden
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I kartan kan du se det
ungefärliga området som
utreds för den blivande
nationalparken. Exakt
hur stor den föreslås bli
fastställs i ett slutligt
förslag.

