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Skärgårdsstiftelsen bildades 1959 under en tid 
när fisket minskade, skärgårdens jordbruk lades 
ner och många öbor flyttade till stan. Istället kom 
stadsbornas behov av rekreation och frilufts-
liv att stå i fokus. Grundtanken var att köpa upp 
skärgårdsområden, öppna dem för allmänheten 
och bevara dem för framtiden. Den idén visade 
sig vara ovanligt framsynt. 

Att bevara kulturarvet, skydda naturen och hålla delar 
av skärgården öppen och tillgänglig för alla ligger 
helt rätt även i nutiden. 

Stor markägare
Skärgårdsstiftelsen äger och förvaltar tolv procent av 
Stockholms skärgård. Sammanlagt fyrtio områden mellan 
Örskär i norr och Landsort i söder, från Grinda i väst till 

Skärgårdsstiftelsen 
– anrik organisation med modern idé
✒ Ulrika Palmblad, Skärgårdsstiftelsen

MEDLEMSPRESENTATION

Skärgårdsstiftelsen har ett 
omfattande naturvårdsengage-
mang. Här är Karin Strandfag-
er, naturvårds- och miljöchef,  
vid arbetet med ringmärkning 
av kustfåglar.
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Svenska Högarna i öst är naturreservat som genom stiftel-
sens försorg fi nns tillgängliga för alla. På stiftelsens om-
råden fi nns också omkring två tusen byggnader från tre 
sekler att ta hand om. 

 – I vårt arbete ingår fl era ansvarsområden, berättar Ka-
rin Strandfager som är naturvårds- och miljöchef på Skär-
gårdsstiftelsen. Från att hålla landskapet öppet och levande 
till att förvalta hus och byggnader, hålla ett öga på djur och 
natur och se till att vår verksamhet får minsta möjliga på-
verkan på miljön.

Huvudfi nansiär för verksamheten är Stockholms Läns 
Landsting som står för cirka hälften av intäkterna. Resten 
kommer från hyror, arrenden, förvaltningsuppdrag och 
inte minst vänbidrag från engagerade personer och orga-
nisationer. 

För en levande skärgård
Ett av Skärgårdsstiftelsens huvudsyften är att bevara skär-
gårdens unika naturmiljö. Att utveckla områdena för besö-
kare och göra skärgården tillgänglig är ett annat. Ett fyr-
tiotal tillsynsmän, naturvårdare och driftstekniker gör en 
stor insats för att bevara de stora natur- och kulturvärdena 
i skärgården. 

 – Vi har också hjälp av arrendatorerna på de småskaliga 
jordbruken, och alla deras betesdjur som bidrar till att hålla 
kulturlandskapet öppet och levande. På många ställen fl yt-
tas djuren omkring mellan öar och holmar för att bokstav-
ligen beta av dem en i taget – precis som det gick till förr i 
tiden, berättar Karin.

Dessutom tillkommer en mängd entreprenörer som dri-
ver olika verksamheter i våra byggnader, vilket skapar för-
utsättningar för turism och friluftsliv. Att de kan leva och 
verka i skärgården ökar tryggheten också för andra.

Stora marina värden
I Skärgårdsstiftelsens innehav ingår förutom 11 tusen hek-
tar mark även 20 tusen hektar vatten. 

 – På land vet vi vilka naturvärden som fi nns och vad 
som ska göras, men för vattenmiljön saknas i stort sett helt 
beskrivningar kring vad som döljer sig under ytan. 

Karin Strandfager efterlyser därför naturvårdsplaner 
och reservatsföreskrifter som även omfattar skärgårdens 
vatten och vikar. Inte minst viktigt är detta i tider när fi s-
ken hotas och antalet båtar i skärgården ökar i takt med att 
Stockholms befolkning växer.

– Vi vill gärna veta mer om vilka marina värden vi har 
att ta hänsyn till, och hur dessa ska skyddas och bevaras, 
förklarar hon. 

Naturvårdsengagemang
Inom projektet Levande skärgårdsnatur bedriver Skär-
gårdsstiftelsen ett riktat arbete för att följa ett antal växt- 
och djurarter i Stockholms skärgård. 

 – Vi bedriver ingen egen forskning, berättar Karin. Dä-
remot har vi i över trettio års tid bevakat och inventerat 
olika arter både över och under ytan. Tanken är att vår fält-
personal ganska enkelt kan hålla koll på naturmiljön och 
snabbt upptäcka förändringar. 

Varje år sammanställs resultaten i en rapport för att öka 
kunskapen om vilken unik naturmiljö som fi nns i vår vackra 
skärgård. 

 – Tyvärr klarar vi inte längre att själva stå för hela fi nan-
sieringen. Vi hoppas nu att fl er vill bidra så att projektet 
kan fortsätta minst lika länge till. 

Ett annat arbete som stiftelsen dragit igång är Havs-
tulpanprojektet. Genom det kan båtägare få reda på när 
havstulpanerna sätter sig fast i Östersjön. Syftet är att få 
båtägare att sluta använda giftiga båtbottenfärger och på så 
sätt minska spridningen av miljöfarliga ämnen. Det fi nns 
fl era giftfria metoder som fungerar och projektet har lagt 
stort fokus på information om alternativen. 

Idag har båtägare goda kunskaper och stor vilja att skyd-
da miljön och i år lämnar Skärgårdsstiftelsen över projek-
tet till Svenska båtunionen som ska fortsätta att driva dessa 
frågor. 

Sammantaget spelar Skärgårdsstiftelsen en viktig roll i 
arbetet för omsorg om naturen och en långsiktigt hållbar 
miljö i skärgården. 

FAKTA
 Projekt Levande skärgårdsnatur

Dessa delprojekt pågår inom projektet 
Levande skärgårds natur: 

• inventering av skärgårdens 
vanligaste kustfågelarter

• inventering och märkning av 
alkfågelbestånden

• inventering av ejderbon i Lygne 
skärgård var tredje år

• samarbete vid forskning och be vakning 
av havsörn

• inventering, märkning och utsättning 
av berguv

• inventering av mellanskarvens boplatser

• samarbete vid forskning på gråsäl

• uppföljning av minkens utbredning i skärgården samt även 
skyddsjakt på mink

• inventering av blåstång

• inventering- och naturvårdsinsatser för några hotade växt-
arters överlevnad; guckusko, majviva, hartmanstarr och 
gulyxne

Projektet drivs av Skärgårdsstiftelsen. Delprojekten genom-
förs i samverkan med engagerade ornitologer, Länsstyrelsen 
i Stockholms län, forskare vid Naturhistoriska riksmuseet och 
Stockholms universitet.

Stöd projektet Levande skärgårdsnatur genom att
Swisha till 123 320 46 33 eller gå in på 
www.skargardsstiftelsen.se/gava

Genom Havstulpanprojektet kan 
båtägare få reda på när havstul-
panerna sätter sig fast på båt-
skroven i Östersjön. Då är skalen 
fortfarande mjuka, och de är lätta 
att skrubba bort själv eller vid en 
båtbotten tvätt. X
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