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SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN 

 

Syfte och stadgar 
Skärgårdsstiftelsen ska verka för att  

bevara skärgårdens egenart, 

naturvärden och landskapsbild och 

samtidigt främja utvecklingen av 

friluftsliv, kultur, rekreation och turism. 

 

 

12 % av skärgårdsmarken 
Idag äger Skärgårdsstiftelsen 12% av 

marken i Stockholms skärgård  

(ca 12 000 ha) och förvaltar ca 3% åt 

andra markägare. 

Markerna är öppna för alla. 

SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS 

OMRÅDEN 

Ett 40-tal områden  
Ett 40-tal områden som sträcker sig 
från Örskär i norr till Landsort i söder. 

 

Naturreservat 
Alla områden är naturreservat och  

öppna för allmänheten.  

 

Varierad karaktär  
Varierad karaktär på områdena. Från 
utskärgård till lummiga strövområden 
på fastlandet.  

 

Nå våra områden 
Det går att nå våra områden med buss, 
reguljärbåt och med egen båt eller 
taxibåt. 

FINANSIERING 

 

Skärgårdsstiftelsen omsätter  
cirka 80 miljoner kr per år. 
 

Stiftelsen har en ideell och en 
kommersiell sida: 
 

 

•Den ideella verksamheten t ex naturvård och 
tillsyn finansieras av bidrag från Landstinget. 
Ca 43 miljoner kr 2012. 
 

 

•Den kommersiella delen utgörs av stiftelsens 
fastigheter som ger intäkter från hyror och 
arrenden. Intäkter som till viss del finansierar 
den ideella verksamheten.  
 

 

 

 

FASTIGHETER 

 OCH JORDBRUK 
 

 

•Stiftelsen äger ca 3000 byggnader.  

De är daterade från 1300-talet och framåt.  

 

•Byggnaderna utgörs av allt från herrgårdar  

och bondgårdar till sjöbodar och fyrar. 

Stiftelsen äger också flera kvarnar, fyrar, 

utsiktstorn, renings- och vattenverk mm. 

 

•Skärgårdsstiftelsen har 16 gårdsarrenden, 10 

på öar och  

6 på fastlandet.    

 

•Alla jordbruk och skogsbruk bedrivs 

småskaligt och ekologiskt.   

 

•Förutsättningen för öppna och vackra 

landskap. 

 

 

TILLSYNSMÄNNEN 

 

•Ett 40-tal tillsynsmän och naturvårdare sköter 
om stiftelsens områden.  
 

•Alla bor på eller i närheten av det område som 
de har tillsyn över. 
 

Bland arbetsuppgifterna ingår: 

 

•Tillsyn - att t ex se till att fiske- och fågel-
skyddsområdesbestämmelser inte överträds. 
 

•Sophämtning och latrinhämtning. 

 

•Skogsröjning och markarbeten. 
 

•Underhållsarbeten på hus och anläggningar. 
   

•Naturvård, t ex fågelräkning och ringmärkning. 
  

•Jakt- och viltvård, stödutfodring. 
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Stränder för alla 

 

 

• Nyttjande inte utnyttjande 

 

• Skydda och bevara 

 

• Utveckla och göra tillgängligt 

 

 

UTMANINGAR 

 

 

• Styra besökare till lämpliga område 

 

• Avfall- kostnad och arbetsmiljö 

 


