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Nämdö Green Archipelago 

1. Historik och bakgrund 

Möjligheten att utföra en förstudie för ett biosfärområde i Nämdöskärgården diskuterades 

för första gången på allvar av en grupp representanter från Nämdö på SIKO:s årsmöte i 

februari 2020 på Ornö. SIKO:s årsmöte hade då ställt sig bakom denna idé, efter initiativ från 

Världsnaturfonden. Kort därefter, i april 2020, kom så Naturvårdsverkets förslag att bilda en 

nationalpark i Nämdö yttre skärgård. Dessa händelser diskuterades i Nämdö hembygds-

förenings skolgrupp, där man beslutade sig för att dela gruppens arbete i en sektion för 

skolfrågor och en för nationalparken/biosfärområdet.  
 

Tillsammans med Nämdö hembygdsförening anordnades ett första informationsmöte om 

nationalparken och biosfärområdet den 31 maj 2020. Mötet hölls i Nämdö hembygdsgård 

med digital uppkoppling. Det fick god uppslutning och ett positivt mottagande. Som ett 

resultat av detta möte fick fyra medlemmar i skolgruppen i uppdrag att inleda samtal med 

Världsnaturfonden om ett bidrag till genomförande av förstudien för ett biosfärområde. Ett 

preliminärt avtal förhandlades fram under sommaren och den 15 september 2020 höll skol-

gruppen ett konstituerande möte för föreningen Nämdö Green Archipelago, samt utsåg en 

interimsstyrelse för att teckna avtalet med WWF och driva föreningen fram till ett första 

ordinarie årsmöte. 
 

2. Verksamhet 2020-09-15 till 2021-01-31 

Interimsstyrelsen har bestått av: 

 Malcolm Dixelius, Nämdö (Tjusvik) / ordförande 

 Nilla Söderqvist, Nämdö (Bunkvik) / sekreterare 

 Urban Gunnarsson, Norrtälje / adjungerad kassör 

 Helena Bergström, Nämdö (Skärvassa) / ledamot 

 Elin Dahlgren, Nämdö (Gamla Östanvik) / ledamot 

 Lotten Hjelm, Nämdöskärgården (Jungfruskär) / ledamot 
 

Under den aktuella perioden har interimsstyrelsen haft 9 styrelsemöten. Ett färdigt avtal har 

förhandlats fram med Världsnaturfonden, som ger föreningen 1,5 mkr till att arbeta fram en 

förstudie för ett biosfärområde i Nämdöskärgården till 2022. Styrelsen har utsett en projekt-

ledare för förstudien (Helena Strömberg, Nämdö Skärvassa) och en huvudförfattare 

(Malcolm Dixelius, Nämdö Tjusvik).  
 

Föreningen har den 16 december 2020 hållit ytterligare ett informationsmöte digitalt, med 

deltagande från bland annat Naturvårdsverket, Världsnaturfonden, Värmdö kommun, samt 

Kosterhavets nationalpark och Kristianstads vattenrike (ett biosfärområde). Fler än 50 

personer deltog i mötet. 
 

Föreningen har öppnat informationskanaler till fastboende, deltidsboende och fritidsboende 

i Nämdöskärgården med en hemsida, en Facebook-sida och utskick genom Nämdö 

hembygdsförenings medlemsblad. Eftersom information till och återkoppling från alla 

intressenter med knytning till Nämdöskärgården är central för föreningens uppdrag, har 

styrelsen förberett för att öppna ytterligare informationskanaler. 
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Föreningen har inlett ett samarbete med Leader Stockholmsbygd för en så kallad 

Lokalekonomisk Analys (LEA). Analysen kommer att genomföras under 2021 och resultatet 

infogas i förstudien för biosfärområdet. 
 

Föreningen har vidare inlett ett samarbete med Värmdö kommuns utredare Christian Pleijel, 

som ska genomföra en så kallad Omlandsstudie av ekonomiska och praktiska förutsättningar 

för Nämdö skärgård att dra nytta av nationalparken när denna öppnas. Även detta arbete 

kan infogas i förstudien för biosfärområdet. 

 

Föreningen har också tagit på sig att samla upp befintliga och nya initiativ, som kan infogas i 

arbetet för en hållbar tillvaro i skärgården, oavsett om Nämdö skärgård blir ett biosfär-

område eller inte. Föreningen har som ambition att hjälpa till med eventuella bidrags-

ansökningar till sådana projekt. Hittills har en ansökan skickats in till Postkodlotteriet till stöd 

för utbildning av så kallade biosfärsambassadörer, en aktivitet riktad främst till unga. 
 

Föreningen har under den aktuella perioden inte förfogat över några ekonomiska medel och 

interimsstyrelsen har skött sina uppdrag utan ersättning.  
 

Interimsstyrelsen föreslår att denna verksamhetsberättelse bifogas till årsmötes-

handlingarna, att fastställas på årsmötet 2021-01-31.  
 

Nämdö, januari 2021 
 

 

/Interimstyrelsen: 

 

 

 

_________________________  _________________________ 

Malcolm Dixelius, Nämdö   Lotten Hjelm, Jungfruskär 

 

 

 

_________________________  _________________________ 

Helena Strömberg, Nämdö  Elin Dahlgren, Nämdö 

 

 

 

_________________________ 

Gunilla Söderqvist, Nämdö 


