
 

 
Skärgårdsstiftelsens föreslagna omorganisation tyder på starkt 
bristande skärgårdskunskaper 
 
Skärgårdsstiftelsen är idag, jämfört med tidigare, förmodligen ett ganska 
välskött ”företag”. Det finns bara ett stort problem; man har förlorat kontakten 
med sitt egentliga uppdrag och också förståelsen för och kunskapen om vad 
som egentligen är skärgårdens unika egenart.  
 
Enligt Skärgårdsstiftelsens stadgars andra paragraf ska man främja utvecklingen av 
friluftsliv, rekreation och turism i Stockholms skärgård. Och det gör man också, med 
framgång främst på de stora etablerade besöksmålen. 
 
Av samma paragraf framgår emellertid också att stiftelsen ska ”verka för att bevara 
Stockholms skärgårds egenart …med beaktande av den bofasta befolkningens 
intressen”. Det gör man inte! 
 
Stockholms skärgårds egenart är en, året runt levande skärgård med en fast 
boende befolkning och en unik natur- och kulturmiljö som brukats och vårdats 
av skärgårdsbor året runt i hundratals år. En skärgård som kan ”leverera” till 
de 4 miljoner besökare som årligen gästar skärgården. 
 
Det är stiftelseledningens uppgift att organisera verksamheten och dess styrelses 
uppgift att tillse att detta sker i enlighet med stiftelsens historia, syften och stadgar. 
Detta kräver att såväl ledning som styrelse är väl insatta i stiftelsens hela 
verksamhet. Det nu presenterade förslaget på ny organisation av stiftelsens 
fältverksamhet tyder dessvärre på motsatsen. 
 
Om Skärgårdsstiftelsen nu väljer att bidra till att avfolka skärgården genom att göra 
det svårare för tillsynsmän och naturvårdare att bo i skärgården och samtidigt drar 
ner på service och bevakning på stora delar av de kanske mest unika 
skärgårdsområden man är satt att förvalta, bryter man definitivt mot stiftarnas 
intentioner.  
 
Det är inte fel att man satsar på de mest populära och lättillgängliga områdena. Men 
detta bör kunna göras utan skattefinansiering! Det är fel att göra det på bekostnad 
av stiftelsens kanske mest unika skärgårdsområden och på bekostnad av 
skärgårdens egenart; en levande skärgård året runt i en väl bevarad natur- och 
kulturmiljö.  
 
Skärgårdsstiftelsens och dess styrelses kunskaper om skärgårdens speciella 
förutsättningar och karaktär måste ökas. SIKO har sedan en längre tid erbjudit hjälp 
med öka skärgårdskunskaperna bland såväl ”fastlandsanställda” medarbetare som 
styrelse. Detta erbjudande ligger självklart fast. 



 

 
För att komma närmare den verklighet man är satt att förvalta bör stora delar av 
Skärgårdsstiftelsens förvaltning och verksamheter snarast omlokaliseras till 
skärgården. Det skulle förenkla och förbättra arbetet och säkerställa att man 
arbetade utifrån etablerad skärgårdskunskap och i enlighet med stiftarnas 
intentioner. 
 
I den tid vi lever med ett uppvaknande över miljökonsekvenserna av de val vi gör, är 
det anmärkningsvärt att man nu föreslår en ytterligare centralisering bort från det 
område man har att verka i. Det leder utan tvekan också till en markant ökad 
miljöbelastning. 
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