
Nämdö skärgårdsråd – noteringar från möte 2022-11-09 

Plats: Lugnet, Nämdö 

Närvarande: Anna Horngren, Petter Öhman, Yngve Hässler, Christina Krook (tfn), Danne Månsson 

(tfn) 

Ej närvarande: Göran Görsson   

____________________________________________________________________________ 

Undertecknad måste förbättra sin hantering av zoominbjudningar, därav deltagandet per tfn. 

Vid ett möte med LST/NV som initierats av WWF, har LST/NV välkomnat bildandet av Nämdö 

skärgårdsråd (NäSkr) och ser gärna att vi återkommer med hur vi vill samverka med dem. 

Vi enades om att föreslå LST/NV ett arbetssätt innebärande att NäSkr träffar dem varannan månad 

tillsvidare fram till och med sommaren. Första möte blir då i januari och ska ske IRL. Kommande följer 

då i mars, maj och sannolikt i augusti. Vi träffas i stan, på Nämdö eller digitalt. (Undertecknad tar på 

sig att ta upp detta med LST/NV). 

Inför det första mötet kommer NäSkr att kalla alla ”Nämdöbor” till ett möte i Solvik (fredagsöl den 2 

dec kl 14, ändrat från den 9 dec då detta datum inte fungerade i Solvik), där vi informerar om 

arbetssättet, vi tar fram vilka frågeställningar som bör tas upp med LST/NV, och vilka uppfattningar 

som Nämdöborna har. Eniga såväl som delade. Därefter kommer vi att ha ett ”fredagsölsmöte” 

varannan månad, där vi informerar från vårt föregående LST/NV-möte och förbereder inför nästa. 

Frågeställningar att föreslå till mötet i Solvik den 9 dec (utan inbördes rangordning): 

• Upprepa önskemålet (kravet) att Nämdöborna ska få tillgång till remissen som LST/NV ska 

sända ut på bred front, i god tid innan den sänds ut. 

• Aktuellt område för NP, ägarförhållande samt fiske- och vattenrättigheter. Vilka krav för NP 

gäller, vad är läget för dagen och vilka osäkra faktorer (oskiftade vatten mm) finns. Hur ser 

arbetsplanen ut framåt. 

• Diskussion om skydd i NP samt knutet till detta vilken tillsyn samt förslag till logistik och bas 

för denna tillsyn. Kan vi jämföra med Koster beträffande tillsyn?  

• Diskussion om vad en marin NP innebär. Hur dokumenteras nuläget, vilka 

faktorer/parametrar bör man följa kontinuerligt, hur visualiseras detta för besökare. 

• Ev förlängning av tidplanen för NP 

• Ett framtida NP-råd med deltagande från NäSkr för hantering och beslut av driften i NP.  

• Diskussion om besökare, besöksstråk, äta-bo-uppleva, transport till och från, …  samt en 

riskanalys (inkl förslag på åtgärder) av vad ökade antal besökare kan innebära.  

• En diskussion med utgångpunkt från Omlandsanalysen med dess slutsats:  

Dubbelt så många besökare som nu kan uppnås varav 40% utanför högsäsong, och en 

gynnsam effekt i form av mer jobb och fler inflyttade bofasta i Nämdö skärgård 

Detta under förutsättning att: 

o att det anläggs ett Havsrum på Nämdö ö för att göra kunskap om livet under ytan 

tillgänglig för många skilda grupper året om i anslutning till nationalparken 

o att Havsrummet innefattas i ett större affärsekosyste som omfattar grannöar, 

civilsamhället, stiftelser, kommun och region. 



När detta arbetssätt har etablerats (på nyåret) bör NäSkr även kontakta Värmdö Kommun (kanske 

Jenny Andersson) för liknande diskussioner med kommunen. 

Om det visar sig att man inom nuvarande tidplan inte klarar att lösa ovanstående frågeställningar på 

ett bra sätt kan NäSkr komma att föreslå Nämdöborna att begära en förlängning av tidplanen eller i 

sista hand ett stopp. 

Vi finner det viktigt att både WWF och SIKO hålls informerade om detta arbete och kommer därför 

att kontinuerligt hålla dem informerade om vad som händer. 

 

Noteringar gjorda av Yngve 

 


