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Enheten för landskap och naturskydd
Klara Tullback Rosenström

Remiss av förslag till reviderad samverkansplan för
HELCOM MPA Stora Nassa – Svenska Högarna
Det är snart tio år sedan samverkansplanen togs fram och mycket har hänt. Därför
ansökte Länsstyrelsen och fick medel från Havs- och vattenmyndigheten för att se
över och revidera planen. Bifogat finns ett förslag till revidering som vi nu skickar
ut till alla i samverkansgruppen och några myndigheter. Förslaget har presenterats
och åtgärdsdelen har diskuterats på samverkansmöten. Allas inspel är viktiga.
Om du har fått remissen i egenskap av kontaktperson för din
skärgård/organisation så du får gärna ta in synpunkter från övriga i nätverket kring
din skärgård. Det går också bra att sprida remissen till berörda.
En samverkansplan i två delar
Förslaget till reviderad samverkansplan har två delar: Del A med information om
samverkansarbetet och åtgärdsförslag samt del B med beskrivningar av området,
dess tillstånd, förutsättningar och värden.
Genomförandet av föreslagna åtgärder sker i mån av tid och resurser även om
samverkansgruppens ambition är förbättra miljötillståndet i samverkansområdet.
Vid föreslagna åtgärder finns berörda skärgårdar, myndigheter eller organisationer
nämnda. Detta innebär inte att man har något formellt ansvar för att åtgärden
genomförs men att man har en viktig roll i att den blir av.
Förslaget till reviderad samverkansplan saknar några kartor, sammanfattning och
referenslista med mera. Vi har även precis fått in nya inventeringar i Lilla Nassa
som vi inte hunnit titta på. Detta kompletteras under remisstiden.
Frågor
Nu vill vi ha in dina synpunkter på hela rapporten, både vad gäller innehållet och
läsbarheten. Layouten kommer att ändras till den slutliga rapporten. Framförallt
vore det bra att du tittar på:
1. Syfte och målformuleringar (kapitel 3 Vision och syfte och kapitel 6.2
Mål)
2. Förslagen till åtgärder och uppföljningsindikatorer som hittas i kapitel
6.5 och 6.6. Har du även andra förslag – skriv gärna ned dem!
3. Texter om den skärgård/skärgårdar du känner bäst. Informationen
finns uppdelad i olika kapitel beroende på tema. Ibland har det varit
relevant att beskriva en enskild skärgård som i kapitel 7
Områdesbeskrivning och 8 Kulturhistoria och kulturhistoriska
bevarandevärden. Ofta är förutsättningarna lika eller liknande för hela
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HELCOM-området och då finns beskrivningarna under tematiska rubriker,
främst i kapitel 9 till 14.
4. Som vi tog upp på höstmötet så kika gärna lite extra på den historiska
beskrivningen i kapitel 8 Kulturhistoria och kulturhistoriska
bevarandevärden. Särskilt för Ormskär där rubriken tyvärr står ensam.
Men vi får bara plats med en sida (A4) per skärgård i detta kapitel.
5. Kapitel 5.1 Erfarenheter från 2010–2019 och 6.3 Genomförda åtgärder
har lite text om vad vi hittills uppnått med samverkan. Om du vill lägga
till eller dra ifrån i det kapitlet tar vi även gärna emot det.
Svara så här
Välj om du vill kommentera i word-filen gärna med funktionen ”spåra ändringar”.
eller i pdf-filen. Vill du skriva ut förslaget och kommentera för hand går det bra
om du skriver tydligt. Om du vill ha en utskriven kopia så hör av dig till oss så
skickar vi den.
Vi vill ha in dina synpunkter senast den 1 mars 2020.
Skicka dem till klara.tullback.rosenstrom@lansstyrelsen.se med en kopia till
elin.deremar@lansstyrelsen.se eller till vår postadress Länsstyrelsen Stockholm,
Enheten för landskap och naturskydd, Klara Tullback Rosenström, Box 22067,
104 22 Stockholm.
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Inga personnamn finns med i förslaget till reviderad samverkansplan. Om det går
att känna igen dig på ett fotografi i rapporten behöver vi ditt medgivande. Skriv en
mening om att du godkänner att du finns med på fotografier i rapporten i ditt svar.
Alla fotografier är numrerade i rapporten, om du INTE vill finnas med på ett
enskild fotografi eller på alla så meddela oss även det.

Vi ser fram emot att höra ifrån dig, dina synpunkter är viktiga!

Vänliga hälsningar och God jul och ett Gott nytt 2020!
Klara Tullback Rosenström och Elin Deremar
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Sändlista
Alf Anderin, Svenska Högarna
Sarah Anderin, Svenska Högarna
Rune Wikström, Lilla Nassa
Britt Fogelström, Lilla Nassa, SIKO
Sune Fogelström, Lilla Nassa
Kjell och Kerstin Bjurman, Lilla Nassa
Tom Skillgate, Gillöga
Peder Strauss, Gillöga
Robert Nathanson, Stora Nassa
Ebba Henning Planck, Stora Nassa
Erik Lindström, Stora Nassa
Ulla Thedin, Stora Nassa
Karl Åberg, Ormskär
Lars Åberg, Ormskär
Lars Heins, Lidingö Stad
Johan Fagerstedt, Lidingö Stad
Caroline Holst Linderhag, Lidingö Stad
Frida Skagerberg, Norrtälje kommun
Gundula Kolb, Värmdö kommun
Lidingö kommun
Norrtälje kommun
Värmdö kommun
Östra Svealands Fiskevattensägarförbund
Saltsjö Mälarens Båtförbund
Skärgårdsstiftelsen (inklusive Edward Sjöbloms stiftelse)
Fortifikationsverket
För kännedom med möjlighet att lämna synpunkter:
Havs- och vattenmyndigheten

Beslut om att sända ut denna remiss har fattats och godkänts digitalt av tf
enhetschef Annika Lindvall med miljöhandläggare Klara Tullback Rosenström
som föredragande.

