
	 	 	 Vart är vi (Skärgårdsstiftelsen) på väg??


Det är skrämmande hur fort man kan få en organisation i gungning, men den nuvarande 
ledningen har verkligen lyckats med det och håller på att sänka båten.


Skärgårdsstiftelsen skapades 1959 för att bevara marker i skärgården, dels 
kulturhistorisk, men även att möjliggöra för det rörliga friluftslivet att besöka och röra sig 
skärgårdsnaturen.


I början så var det stora problem med sopor i naturen och besökare som eldade direkt på 
berghällar, det har genom ett konsekvent arbete under ett flertal år i princip upphört.

Nuförtiden består problemen mest av lösspringande hundar och småbåtar som kör för 
fort i en del reservat.


Vi har haft anställda tillsynsmän från Landsort i söder till Arholma i norr och även på 
Örskär i Uppland.


De har oftast varit skärgårdsbor med lokal anknytning, som känner sina områden och 
besökare väl, de flesta av oss har historiskt sett varit deltidsanställda, man har anpassat 
Tillsynsmannens arbetstid efter områdets behov.

Det har inneburit att man har fått den mest optimala lösningen då de flesta tillsynsmän 
har bott på eller i närheten av sin arbetsplats, det i sin tur har medfört en kort båtresa till 
sin arbetsplats, med minimal miljöpåverkan! 

När en tillsynsman har gått i pension så anställs en ny som ”tar över” och fortsätter att 
vårda området.

Man har haft en stark känsla för sitt tillsynsområde, -välkommen ut till ”mitt” 
naturreservat, (min del av skärgården), det har i sin tur medfört att många besökare 
känner ”sina” tillsynsmän som arbetar och sköter om de områden man brukar besöka. 

Så har det varit, men under senare år så har de tillsynsmän som slutat/gått i pension ej 
ersatts med ny personal.  


Men nu håller det på att ändras i grunden!


Den nuvarande ledningen för Skärgårdsstiftelsen har under vintern gjort en utvärdering av 
sina områden och sin fältpersonal, tillsynsmän och naturvårdare.

Ledningen tagit fram ett förslag till omorganisation för sin fältpersonal och sina områden.

Kan inte säga sina Naturreservat, då Stiftelsen endast äger marken och ”bara” är 
förvaltare av naturreservatet.


Om förslaget i sin helhet skulle drivas igenom skulle det i princip innebära att all 
naturvårdande tillsyn och den i princip dagliga tillsynen av våra skärgårdsområden 
kommer att upphöra, det innebär att all deltidsanställd fältpersonal skulle få sluta, det 
kommer då inte att finnas personal på plats i skärgården alls i samma utsträckning som 
tidigare.


Jag och de av mina kollegor på fältet jag har pratat med saknar förtroende för ledningen 
och känner en stark oro för vart ledningen för Skärgårdsstiftelsen är på väg.


Urban Söderberg, fastboende på Jungfruskär och deltidsanställd Tillsynsman


