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För lån av övriga fotografier och de fina teckningarna vill Föreningen Närsholmen 
framföra ett stort TACK! 

Ett stort TACK även till Leader Gotland som gjort denna förstudie möjlig! Och till 
Länsstyrelsen på Gotland för stödet för våra idéer. 

Sist men inte minst TACK till När Hembygdsföreningen för slitet med att få till-
gång till fyrplatsen under många år. Och TACK till er andra När-bor som  kommit 
med synpunkter och frågor under arbetets gång.
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Bakgrund
Närsholmen på sydöstra Gotland är ett naturreservat och Natura 2000-område. 
Området ägs av staten och förvaltas av Naturvårdsverket genom Länsstyrelsen på 
Gotland, dock med fyrvaktarbostaden och fyren undantaget. Området innanför 
muren på Närsholmen har länge förvaltats av Fortifikationsverket, som tidigare 
hyrde ut det till Försvarsmakten. Under senare år har Försvarsmakten och därefter 
 Fortifikationsverket använt den tidigare fyrvaktarbostaden till semesterboende för 
sin personal. Hela fyrplatsen är kulturminnensmärkt enligt beslut 2008.

Sedan tio år tillbaka har lokala intressen försökt få tillgång till den före detta 
fyrvaktarbostaden för att utveckla en publik verksamhet som skulle kunna gynna 
bygdens utveckling. Inriktningen naturinformation med fokus på fågellivet har 
upplevts naturlig med tanke på områdets särdrag. Närs hembygdsförening uttryckte 
skriftligen önskemål om tillgång till byggnaderna redan 2006 efter två års kontakter 
med myndigheterna. Därefter har saken drivits vidare under många år av hembygds-
föreningen och Föreningen Närsholmen. I en statlig utredning föreslås att fyrplatsen 
med dess byggnader ska förbli i statlig ägo, se utredningen ”Statens kulturfastigheter – 
urval och förvaltning för framtiden” (SOU 2013:55).

Efter en lång rad kontakter med myndigheter, utspel i media, påtalande av 
felaktigheter i förvaltningen samt JO-anmälan av Fortifikationsverket från För-
eningen Närsholmens sida, kallade 2014 Fortifikationsverket till pressträff för att 
meddela att man skulle lämna Närsholmen och överlåta förvaltningen till Statens 

Den välkända röd-vita fyren, den vita f d fyrvaktarbostaden samt uthusen med dass, vedbod, f d 
bakstuga med mera. 
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Fastighetsverk. Detta skulle ske innan midsommar 2014, men är ej ännu genomfört. 
Överföringen sker sannolikt sent 2014 eller under första hälften av 2015.

En av orsakerna till det lokala engagemanget är att den speciella naturen på 
Gotland – och inte minst Närsholmen – är en fantastisk grund för utveckling av 
naturturism i många former. Ett vackert och öppet landskap, spännande geologi, 
långa orörda stränder och vackra växter är typiskt för ön. Den speciella naturen och 
geografiska placeringen gör också att här finns en för landet ovanlig fågelfauna, både 
vad gäller förbiflyttande och häckande fåglar. Detta ger utmärkta förutsättningar för 
omväxlande och  spännande naturupplevelser året om. Fågelskådning har fördelen 
att locka besökare just den tidpunkt då de behövs som mest för besöksnäringen 
för att förlänga säsongen, dvs under vår och höst. Närsholmen är redan en ganska 
välkänd fågellokal i landet och närheten till Lausviken och dess fågeltorn ger extra 
möjligheter till rolig fågelskådning året om.

Turism är en av de största och snabbast expanderande näringarna globalt sett. 
Inom turismen är den upplevelsebaserade naturturismen den snabbast växande 
grenen. Detta faktum skapar nya möjligheter som behöver tas tillvara och utvecklas 
på Gotland. 

Gotland har idag en förhållandevis svag position som besöksmål för fågelin-
tresserade. Jämfört med Öland, vars natur och geografiska läge liknar  Gotlands, 
har Gotland mycket få fågelintresserade besökare. På södra Öland har antalet 
naturintresserade besökare ökat de senaste decennierna. Det är i regel fullbelagt 
på vandrarhem och i uthyrningsstugor under vår och försommar, men också vissa 
veckor om hösten. Restauranger, stuguthyrare, vandrarhem och affärer gynnas och 
kan förlänga sin säsong. Ölands södra udden och Ottenby är begrepp som är kända 
för alla fågelintresserade i landet. Gotland bör kunna etableras som ett av landets 
främsta resmål för fågelintresserade, vilket dock kräver bättre information om fågel-
livet och en ökad tillgänglighet. Detta uppnås bland annat genom ett Fågelcentrum 
på Närsholmen.

Vacker natur och information är viktiga produktionsförutsättningar för naturturismen – en 
växande global näring och framtida tjänstesektor på landsbygden. Foto: Jim Sundberg
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Förhoppningen är att verksamheten vid ett framtida informationscentrum på 
Närsholmen kan bli en tillgång för bygden och hela Gotland, för såväl alla boende 
som besökare. En naturinriktad verksamhet på Närsholmen kan stärka bygden även 
genom att trakten blir mer omtalad, omskriven och välkänd, vilket i sin tur kommer 
locka besökare även utan ett starkt naturintresse.  

Samtidigt är avsikten att skapa ett större engagemang för natur och miljö. 
Förhoppningsvis kan verksamheten bidra till att flera av de nationella Miljökvali-
tetsmålen får ökat folkligt stöd och därför lättare kan uppnås. Fler naturintresserade 
kan lockas till bygden och deras intresse, kunskaper och engagemang kan öka ytterli-
gare genom en intressant verksamhet på Närsholmen, mitt ute i den allra vackraste 
natur som Gotland kan erbjuda. Extra resurser finns dessutom i form av två relativt 
nybyggda fågeltorn vid Lausviken, en fågellokal som kompletterar Närsholmen 
med sina långgrunda stränder där änder, gäss och vadare kan rasta i stora antal 
under flyttningen. Fågeltornen har byggts genom ett starkt lokal engagemang, 
bland annat med stöd från Närs hembygdsförening. Nya inkomstkällor kan gynna 
det lokala näringslivet, vilket ökar möjligheterna för de gotländska bönderna och 
landsbygdsborna att kan bo kvar på landsbygden och bevara det vackra landskapet. 
Ett landskap som är själva förutsättningen för många fåglars liv. 

Jorduggla. Foto: Fredrik Ström
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På sydöstra Gotland, inte minst i När socken, är jordbrukslandskapet ännu småbru-
tet och gårdarna relativt små. Denna struktur står med dagens jordbrukspolitik och 
konsumtionsmönster som förlorare och hotas av nedläggning eller sammanslagning 
till större enheter där kraven kommer att öka på ”rationalisering”. Det är välkänt 
att sådan utveckling leder till utarmning av kulturlandskapet och de livsmiljöer 
som är förutsättningen för en rik biologisk mångfald. Att skapa förutsättningar för 
kompletterande inkomster för jordbrukarna i området är därför mycket angeläget 
för att uppnå en hållbar ekonomi i jordbruksföretagen. Ökad naturturism kan bli 
en viktig del i en ny, diversifierad markanvändning i det rika odlingslandskapet på 
sydöstra Gotland, en nödvändig utveckling nu och för framtiden. Ökad naturturism 
ger fler besökare som är potentiella kunder inte bara för kost och logi utan också för 
gårdsbutiker på landet. Fågelskådare och andra naturintresserade  söker sig bort från 
allfarvägarna och ut bland gårdarna och kan därför bli en intressant kundgrupp för 
gårdsförsäljning med specialiserade, lokala varor – såväl livsmedel som hantverk. Att 
öka mervärdet för lantbrukets produkter är mycket angeläget och fullt möjligt vid 
gårdsförsäljning, speciellt i en miljö som utgör ett starkt ”varumärke”.

Informationscentret kan också användas för utbildning om natur, miljö- och 
 naturvård för gotländska och besökande skolbarn. Idag saknas naturskola på 
Gotland, vilket möjligen kan anses förvånande då Gotland är en ekokommun. På 
Närsholmen kan en skolverksamhet med naturstudier enligt läroplanen etableras 
med hjälp av utställningar, fältutrustning som kan lånas och kompetent guidning.  

Den planerade verksamheten är helt i linje med de gemensamma målen för 
landsbygdsutveckling inom Europeiska Unionen, både genom sitt natur- och 
miljövårdstema och genom att verksamheten stärker bygden och lantlivets sociala 
kvaliteter. 

Informationstavla vid infarten till reservatet med grind och färist. 
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Parkeringen vid talldungen är den enda i reservatet och även här finns en informationsskylt från 
Länsstyrelsen. 
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Närsholmen idag
Redan idag är Närsholmen ett populärt utflyktsmål. Halvön blev naturreservat 
1986, med en landyta om 191 hektar och 224 hektar vatten. Naturen är säregen 
med sina betade gräsmarker och av betande djur tuktade enar, många besökare 
ser likheter med en afrikansk savann. Utöver ett rikt fågelliv finns även en rik flora 
med ett stort bestånd av orkidéen Adam och Eva vars spektakulär blomning under 
försommaren lockar besökare, men det finns även en lång rad andra orkidéer och 
den ovanliga ärtväxten fältvedel. Enligt obekräftade uppgifter besöks Närsholmen av 
i genomsnitt 80 besökare per dag utslaget över året. Området betas av ungnöt som 
håller markerna öppna, en förutsättning för att bevara områdets karaktär och höga 
naturvärden.

Idag består informationen om Närsholmen av Länsstyrelsens två informations-
skyltar, en vid infarten till området (vid grinden och färisten) där det också finns 
en parkeringsplats och en vid parkeringsplatsen ute i reservatet, vid talldungen. Vid 
fyren och i fyrträdgården finns idag inga informationskyltar eller liknande. Presenta-
tion av fyrens historia saknas också.

Vid den nyligen förbättrade parkeringsplatsen vid talldungen finns en sittmöbel 
för besökare, ytterligare en finns närmare viken vid Kroken. Spontana fikaplatser har 
byggts upp med plankor och drivved längs muren som omgärdar fyrplatsen. Utsidan 
av muren är en populär rastplats och tidigare, innan Fortifikationsverkets försök till 
privatisering av området, var även fyrträdgården använd av fikande besökare.

Även i november besöks Närsholmen av naturintresserade människor under soliga vardagar. 
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 Bevarandeplan för Natura 2000-område 

Bevarandeplan för Natura 2000-område 

Närsholmen  SE0340017 

Länsstyrelsen i Gotlands län 
1

Närsholmen  SE0340017 

Län:
Gotland 
Kommun:
Gotland 
Areal:
415,2 hektar 
Centralpunktskoordinat:
X: 1 674 121; Y: 6 348 385 
Fastställd av Länsstyrelsen:  
30 augusti 2005 
Områdestyp:
SCI1, SPA2

Skydd:
Naturreservat, riksintresse för 
naturvård 
Ägandeförhållanden:
Staten

1 SCI –Site of Community Interest, det vill säga skydd enligt habitatdirektivet. 
2 SPA – Special Protection Area, det vill säga skydd enligt fågeldirektivet.  

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet 

Naturtyp Habitatkod Areal
(hektar)

Ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten 1140 13,0
Annuell vegetation på driftvallar 1210 3,2
Perenn vegetation på steniga stränder 1220 10,5
*Havsstrandängar av Östersjötyp 1630 8,2
*Kalkgräsmarker 6210 85,1
Fuktängar med blåtåtel eller starr 6410 77,1
Trädkädda betesmarker av fennoskandisk typ 9070 8,1

* ”Prioriterad naturtyp” – bevarandet av naturtypen bedöms vara av hög prioritet inom EU.  

Ingående arter enligt fågeldirektivet

Art Artkod Antal par Över-
vintrande

Rastande

Vitkindad gås A045 >3000
Salskrake A068 >100
Skärfläcka A132 45
Brushane A151 5-10
Silvertärna A194 40
Småtärna A195 10
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Fågelskådningen sker idag främst vid Glasskär och Kroken för att titta på vadar-
fåglar, i fyrträgården och talldungen för småfåglar. Fågelsträcket studeras i regel 
från utsidan av muren på östsidan. Därifrån ses fåglarna som flyger mot norr eller 
söder ute över havet, exempelvis sträckande änder, gäss, vadare och labbar. Speciellt 
intressanta häckande fåglar lever främst längs stränderna vid Kroken och Glasskär 
som därför är avlysta för besökar under häckningstid. Under vintern ses ofta både 
kungs- och havsörn och i viken mot Närshamn eller utanför holmen ligger ofta stora 
flockar med övervintrande sjöfåglar som bergand och salskarke. 

Avgränsningar
I denna förstudie kommer inte möjligheter till servering, övernattning med mera 
som ibland föreslagits att belysas. Sådan verksamhet kräver sannolikt tillstånd och 
anläggningar som vi menar inte är aktuella i ett första skede, i stället bör redan 
etablerad verksamhet i närheten hellre involveras i planeringen för att få goda 
helhetslösningar för besökare. I När socken finns redan övernattningsmöjligheter på 
t ex Gangvide farm och mat och fika serveras på golfrestaurangen alldeles i närheten 
av Närsholmen.

Samråd och idéutbyte
Inom ramen för förstudien har möjligheterna till verksamhet på Närsholmen 
diskuterats lokalt i När. Sedan tidigare har idéerna presenterats i media, såväl 
lokaltidningar som lokalradio, och i och med förstudien har behovet av idéutbyte 
och förankring ökat. Föreningen Närsholmens ordförande, Agneta Hörnsten, har 
underhand informerat det lokala utvecklingsbolaget Virudden på bolagets begäran 
och torsdagen den 20e november hölls ett öppet, utannonserat möte i När f d skola, 
”Skolu”, för Närbor och andra intresserade. Även Länsstyrelsen var då representerad. 

Under mötet presenterades tanken bakom att göra en förstudie, preliminära 
slutsatser och bilder från liknande verksamhet på andra håll i landet (se vidare om 
Ottenby, Getterön mm). Ett starkt stöd för den planerade verksamheten fanns bland 
mötesdeltagarna. Lördagen den 22a november var det öppet hus på hela fyrområdet 
på Närsholmen, ett tillfälle för intresserade att titta närmare på fyrvaktarbostaden 
och uthusen. Även fyren var öppen för besökare och föreningen Närsholmen bjöd på 
glögg och guidning. Över 50 personer deltog i visningen och många uttryckte stöd 
till den planerade informationsverksamheten, inga kritiska röster fanns.
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Beskrivning av fyrplatsen
Fyrvaktarbostaden, uthus och fyren omgärdas av en kalkstensmur. Innanför muren 
och i liv med muren finns totalt tre uthus som innehåller toalett och dusch, vedbod, 
förråd och tidigare bak- och tvättstuga. Uthusen är i varierande skick. Aktiva 
angrepp av trägnagagare finns på flera håll och i ett av uthusen har kajor släpat in 
bomaterial. Tak och väggar är dock genomgående i gott skick.

I ett av uthusen finns el samt kallt och varmt vatten indraget till WC och dusch. 
Detta är tillsammans med avloppet från köket i fyrvaktarbostaden anslutet till en 
ny avloppsanläggning med tank som anlades av Fortverket 2013, dock utan tillstånd 
från Länsstyrelsen.

Sädesärla på muren runt fyrträdgården. Foto Fredrik Ström

F d fyrvaktarbostaden har på bägge sidor uthus i varierande skick. På den västra sidan ligger en 
f d bakstuga med faluröd panel och en putsad, låg byggnad med jordstampade golv en halvtrappa 
ned. El saknas.
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Fyrvaktarbostaden in mot trädgården samt planskiss över bottenvåningen.
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Uthus åt öster med vedbod, dusch och WC samt torrdass i den lägre, högra delen.

Uthus åt väster med f d bakstuga till vänster och uthus med trampat jordgolv en halv 
trappa ner.
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Köket ligger in till höger i fyrvaktar-
bostaden och har diskbänk, varmt och 
kallt vatten, skåp samt kyl- och frysskåp. 
Dörr ledare vidare in till salen i denna 
den större lägenheten, se nästa sida.
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Salen ovan nås både från köket och från hallen som leder rakt fram från ytterdörren, se nedre 
bilden.
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Direkt in till vänster från ingången finns ett tidigare kök där endast vedspisen finns kvar. Från 
detta f d kök i den mindre av de två lägenhetrna på bottenplanet, kommer man in till en sal. 
Eventuellt bör en dörr tas upp i salen till höger i bilden nedan för att förbinda denna mindre 
lägenhet med den större, detta kräver dock medgivande från Riksantikvarieämbetet då byggnaden 
är kulturminnesmärkt.
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Övervåningen, som nås via en trappa 
vid entrén, är inredd med två rum 
i gavlarna med råvind emellan. 
Rummen har fina kakelugnar, precis 
som många rum på nedervåningen, 
och kan användas för övernattning för 
personal inför tidiga guidningar.
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Planerad verksamhet

Naturinformation för allmänheten
Ett naturinformationscentrum med fokus på fågellivet ska innehålla fasta utställ-
ningar om den gotländska fågelfaunan. Ekologiska förutsättningar som betade 
strandängar, småskaligt jordbruk och bete ska redovisas för en djupare förståelse för 
vad som krävs för det rika fågellivet på Gotland. Fågelflyttning och den forskning 
som bedrivs om fåglar på Gotland ska presenteras tillsammans med beskrivning av 
basfakta kring Östersjöns ekologi och miljöproblem. Grundläggande information 
om Närsholmen flora ska också finnas, bland annat om orkidéerna och den ovanliga 
fältvedeln. 

Informationscentret ska ha en aktivitetsinriktad prägel med guidning och 
 interaktiva utställningar. I närheten av Närsholmen finns redan två nya, fina 
fågeltorn som ger möjligheter till studier av fåglarna i Natura 2000-området 
Lausviken. De guidade turerna kommer huvudsakligen ske till fots på Närsholmen, 
men utflykter till fågeltornen i Lausviken och området Hammaren, speciellt när de 
vitkindade gässen samlas där i tusental, är intressanta kompletteringar beroende på 
årstid och vattenstånd.

Den vitkindade gåsen är en karaktärsart för sydöstra Gotland och ger möjlighet 
till samarbete kring flyttningsvägar och ekologi med andra länder runt Östersjön. 
Att följa flockars flytt från tundran, ner över Finland och Baltikum, över till Gotland 
och vidare mot Öland och söderut kan ge ett spännande fokus för fågelstudier och 
goda kontakter med naturintresserade i våra grannländer.

Utrustning som kikare, fälthandböcker för såväl fåglar som växter och insekter 
bör finnas till utlåning tillsammans med luppar och insektshåvar. I ett av uthusen 
kan luckor tas upp och tubkikare ställas upp permanent med utsikt över viken in 
mot Kroken med vadare, måsar och änder och ut över havet med fågelsträcket under 
vår och höst.

Även floravandringar, trollsländeutflykter, stjärnskådning och mycket annat kan 
genomföras med infocentret som bas. 

Lokalt finns även intresse för utomhusgudstjänster, guidning kring fyrens och 
fyrplatsens historia och annat som kan utvecklas efter hand och utan problem 
kombineras med naturinformation i fyrvaktarbostaden och fyrträdgården. Föredrag 
i kakelugnens sken kan ordnas kvällstid om t ex boken ”Röd oktober” som sedan 
blev film med Sean Connery, om fyrplatsens roll för flyktingar från öst, om ryske 
regissören Tarkowski och hans film Offret som spelades in på Närsholmen på 
1960-talet och mycket annat.

Guider som leder morgonutflykter kan övernatta i rummen på övervåningen 
i fyrvaktarbostaden, eftersom övervåningen inte lär kunna användas för publik 
verksamhet. Köket bör sparas för peronalens behov.
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Naturskola
På många orter i landet finns så kallade naturskolor med utomhuspedagogisk 
verksamhet. Till en början var naturskolorna ofta fysiska byggnader dit skolklasser 
kom för undervisning om natur och miljö, men numera finns även kringflyttande 
verksamhet så som tidigare fanns även på Gotland (naturbussen) där alla ämnen lärs 
ut utomhus.  Naturskolorna i landet, omkring 90 stycken, är samlade i Naturskole-
föreningen och mer information om verksamheten på olika orter finns på www.
naturskola.se. Den bärande idén är att eleverna med fördel kan lära sig alla olika 
ämnen utomhus genom utomhuspedagogik – ”att lära in ute” – vilket ger en bättre 
inlärning för många barn samtidigt som barnen upplever natur, får frisk luft och 
motorisk träning. 

På Närsholmen kommer fokus för en naturskoleverksamhet troligen främst 
ligga på naturkunskap och miljöfrågor, eftersom skolklasser kommer besöka platsen 
för dess speciella natur samt de utställningar som planeras i lokalerna. Verksam-
hetens omfattning kommer att begränsas av skolornas möjligheter att lägga resurser 
på transport till Närsholmen – många skolor har starkt begränsade anslag till resor 
– och för att en naturskoleverksamhet ska kunna utvecklas behövs en tydlig priori-
tering från Region Gotland. Vi menar att Närsholmen ligger relativt bra till för öns 
skolor och bör kunna erbjuda verksamhet för mellersta Gotland inklusive Visby. Ett 
samarbete med naturum Vamlingbo kan utvecklas för att elever från södra Gotland 
istället ska kunna använda naturum Vamlingbo som naturskola och därmed slippa 
långa resor. 

En naturskola vore en förväntad och rimlig satsning av regionen med tanke 
på att man valt att kalla sig ekokommun. Kombinationen av besöksverksamhet för 
allmänheten under helger och sommar respektive elever och skolpersonal under 
veckodagar vår och höst är kostnadseffektiv genom att samma informationsmaterial, 
utställningar och fältutrustning kan användas. 

Höksångare ska man ha tur för att få syn på. Foto: Fredrik Ström
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Liknande verksamhet
Verksamhet liknande den som önskas på Närsholmen finns på flera platser i landet. 
I regel är det Naturvårdsverkets naturum med utställningar om natur och miljö. 
På speciellt goda fågellokaler som i Ottenby, på Getterön, vid Tåkern och andra 
välkända fågellokaler ligger tonvikten på fåglar. På flera dessa platser finns guidade 
turer för besökande allmänhet och skolor. Ofta finns kikare och fälthandböcker att 
låna, på flera ställen finns såväl butiker, kafeterior och restauranger i eller i anslut-
ning till Naturum.

Gotland
På Gotland finns Naturum Gotland, som är inrymt i en av flyglarna till prästgår-
den i Vamlingbo. Lokaliseringen styrdes främst av att en lokal fanns tillgänglig 
i närheten av ett annat besöksmål med naturinriktning: Museum Lars Jonsson. 
Naturum Gotland är alltså inte lokaliserat med hänsyn till optimala förutsättningar 
för  naturstudier, men i området finns naturstig i ängesmiljö och en god miljö för 
insekter har byggts upp intill byggnaden. Naturum ligger inte i eller i anslutning 
till någon fågellokal och har därför inte, och kan inte få, samma inriktning som den 
planerade verksamheten på Närsholmen.

Naturum Gotland har basutställningar, en naturstig, dagliga guidade utflykter 
under högsäsong ( juni–mitten av augusti) och fågelholkar med bevakningskameror 
som visar vad som händer inne i holkarna. Man ordnar även utflykter med speciella 
teman, under 2014 anordnades exempelvis nattutflykter där man tittade på natt-
fjärilar och lyssnade efter fladdermöss med speciella fladdermusdetektorer.

För mer information se: http://www.naturumgotland.se/index.htm

På baksidan av naturum finns bl a bi-holkar, sandhögar för steklar och växter som lockar till sig 
fjärilar och bin. Tubkikare för fågelskådning står uppställd. 
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Inomhus finns permanenta utställningar om Gotlands natur, exempelvis om berggrunden och 
fossil, fåglar anpassade till olika miljöer samt orkidéer. 
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Ottenby, Öland
Ölands södra udde är tveklöst en av landets mest kända fågellokaler och vid den 
gamla fyrplatsen finns fågelstation för ringmärkning, naturum med utställningar 
och guidade turer, restaurang och en välbesökt fyr. Området lockar ett mycket stort 
antal turister varje år, såväl fågelskådare som personer som främst vill se på utsikten 
och kanske fika. Turistbussar och hundratals bilar avlöser varandra dagligen under 
högsäsongen, dvs maj–augusti. Ottenby och Öland i stort lockar fågelskådare redan 
från april och in genom oktober med de många ovanliga fåglar som ses här årligen. 
Fågelstationen med ringmärkningen drivs av BirdLife Sverige/Sveriges Ornitolo-
giska Förening, SOF, som även varit med och byggt upp utställningen i naturum. 

Ottenby naturum anordnar guidade turer året om, dock för en avgift. Under 
högsäsong, juni–augusti, har man flera aktiviteter per dag, varav några är speciellt 
riktade till barn. Samtliga är avgiftsbelagda, guidningar kostar cirka 50 kronor för 
vuxna och 10 kronor för barn. Man har en matsäckstuga för dem om vill äta med-
havd fika, den har öppet samma tider som naturum.

Naturum Ottenby har ett skolprogram för grundskolan från mitten av april till 
mitten av juni och sista delen av augusti samt september då man har guidad tur på 
södra udden med lånade kikare, besök i naturum, besök i fyren mm. Programmet 
som rekommenderas tar ca tre timmar och kostar max 55 kronor per barn och 95 
kronor per vuxen, grupperna får bestå max 45 elever.
Mer information finns på: 
http://www.sofnet.org/naturum-ottenby/start/
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Vid Ottenby har man stora, relativt nybyggda utställningslokaler med takhöjd som ger 
fantastiska möjligheter som t ex att bygga upp ett kungsörnsbo i full skala och montera 
upp flera rovfåglar i en skruv upp mot taket. Men så är också Ottenby/Ölands södra 
udde landets sannolikt mest kända fågellokal. 
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Tittskåp med olika teman är vanliga på naturum. Klassiker som beskriver olika 
fotformer eller näbbformer beroende på fåglarnas livsmiljöer eller födoval finns på många 
naturum i landet. Att lyssna på inspelade läten, visa flyttvägar på jordklot eller kartor, 
ha utställning av olika arters ägg och fjädrar är andra vanliga teman.
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På naturum, som här på Getterön, ordnas ofta utställningar av teckningar med fågeltema som 
skolelever gjort i samband med besök.

Utställningar i olika former och tekniker, här om livet på stränder och i havet, 
Getterön.
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Getterön, Varberg 
Naturum Getterön ligger mitt i en välkänd fågellokal i Varbergs kommun och har 
en permanent, stor utställning om fågellivet, en butik och ett kafé. Naturum ligger 
på en höjd med utsikt över lokalens våtmark och besökare kan därför skåda fågel 
direkt från naturum. På Getterön ordnas ett stort antal guidade turer och föreläs-
ningar under hela året, under oktober-november 2014 fanns aktiviteter 3–4 gånger 
per vecka. Under vintertid har man öppet enbart under helgerna. Föreläsningarna 
har även andra teman än fåglar, exempelvis kommer professor Hans Rosling och 
berättar om befolkningsökning och man anordnar även julmarknad vid sidan av 
örnspaning och andra klassiska fågelaktiviteter.

Naturum Getterön har ett omfattande program för skolan, såväl grundskolan 
som gymnasiet. Skolorna får gratis guidade vandringar (2 timmar) och tillgång till 
basutställningarna. Hur besöken passar in i läroplanen anges på hemsidan, vilket 
kan vara en viktig detalj för att locka lärare att delta med sina skolklasser. Följande 
står på hemsidan:

”Exempel på hur ett besök vid naturum Getterön kan passa in i läroplanen 
lgr11:
•	Lekar	och	rörelse	i	natur-	och	utemiljö
•	Allemansrättens	grunder
•	Säkerhet	och	hänsynstagande	i	samband	med	lekar,	spel	och	vid		 	
 natur- och utevistelse
•	Djur	och	växter	i	närmiljön	och	hur	de	kan	sorteras,	grupperas		 	
 och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande   
 arter
•	Enkla	näringskedjor	som	beskriver	samband	mellan	organismer	i		 	
 ekosystem”

Naturum Getterön har en välfylld hemsida, http://www.naturumgetteron.se/ och 
finns på Facebook. 
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Fyrträdgården kan utvecklas för besökande människor och djur. Bärbuskar, träd och fågelbad 
lockar fåglar, fjärilsrestauranger attraherar fjärilar och bin, sandhögar och bi-bon lockar bin och 
humlor. I trädgården finns möbler för fikapauser även när informationscentret är obemannat, 
spaningsplatsen inne i uthuset i öster (nu vedbod) med sina permanenta tubkikare och fågelböcker 
är däremot bara öppen när personal finns på plats. 
Illustrationer: Ingela Almgren
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Utveckling av fyrområdet
För att utveckla fyrplatsens kvalitéer för naturinformation byggs permanenta 
utställningar inne i fyrvaktarbostaden. Dessa kommer i grova drag att likna de som 
presenterats från Ottenby, Vamlingbo och andra naturum med inriktning på fåglar, 
men naturligtvis vara betydligt mindre då lokalerna är små. 

Ute i trädgården ska stora, fristående informationstavlor ge basinformation om 
flora och fauna i reservatet. Fjärilsbuskar och kryddväxter planteras i lä av muren 
för att locka fjärilar, bin och humlor. Sandhögar och bibon, som de som finns i 
Vamlingbo (se tidigare foton), placeras också i lämpliga lägen och informationskyltar 
berättar om vilka arter som kan dyka upp tillsammans med deras ekologi och 
eventuella hot och behov av naturvårdsinsatser. 

Några bärbuskar och träd som lockar fåglar kan planteras, utan att sikten ut 
mot havet får skymmas för mycket. Buskar där småfåglar kan gömma sig är viktiga 
rastplatser för utmattade tättingar under vårens och höstens flyttning och ger också 
spännande fågelskådning.

Vid grindarna in till fyrträdgården placeras skyltar som hälsar besökare väl-
komna in till utställningarna och den raststuga som bör vara öppen för besökare året 
om. För detta ändamål kan lämpligen den f d bakstugan användas. Utanför muren 
kommer sannolikt en parkeringsplats anläggas för att undvika att bilar parkeras ute 
i gräset. 

Det är viktigt att betesdjuren inte störs eller släpps in i fyrträdgården, informa-
tion om vikten av bete och att djurhållarna inte drabbas av besökare måste finnas.

I uthuset i öster kan halva huset inredas till en skyddad skådarplats med 
tubkikare och fågelböcker till utlåning de tider som informationscentret har öppet. 
Då det är stängt kan fågelskådning ut över havet ske i lä bakom gaveln vid dasset. 
Ett vindskyddande plank kan eventuellt sättas upp som en liten förlängning av 
huset och ett tak kan sättas upp som skydd mot regn kalla höstdagar då labbar och 
 lommar sträcker söderut.

Skedand, här en hane, är en av de arter man kan se från 
fyrträdgården. Foto: Fredrik Ström
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Ekonomiska förutsättningar
Att anlägga och driva ett fågelinformationscentrum kommer självklart medföra kost-
nader. En basutställning i flera av fyrvaktarbostadens rum samt permanenta skyltar 
i och intill fyrträdgården blir grunden för verksamheten tillsammans med personal 
som under säsong håller fågelcentret öppet och ger guidade turer. Viss utrustning så 
som kikare och fältbestämningslitteratur behöver köpas in och finnas för utlåning 
till besökare. Datorer för kontakt med andra länder längs samma flyttstråk för 
uppdatering av flyttande fågelflockar i realtid, uppkoppling till rapporteringssystem 
med mera vore önskvärt, men möjligheterna är något begränsade då fiber inte finns 
framdraget. 

En basutställning får olika omfattning beroende på finansieringen, men bör 
åtminstone fylla tre av byggnadens rum samt innehålla ett antal informationsskyltar 
utomhus. En folder om Närsholmens djur och växter för att uppmuntra till egna 
upptäckter bör finnas tillgänglig för besökare året om.

Naturum Gotland i Vamlingbo har basutställningar som kostade nära tre 
 miljoner kronor att bygga (källa: David Lundgren, föreståndare) i lokaler som är 
betydligt större än fyrvaktarbostaden. En rimlig uppskattning är att en basutställ-
ning på Närsholmen kan produceras för omkring 1 miljon kronor.

Göken både hörs och ses ganska ofta på Närsholmen. 
Foto: Fredrik Ström
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Möjlig finansiering
Ett natur-/fågelcentrum på Närsholmen kommer dels behöva finansiering av 
utställningarna och informationsmaterialet, dels för driften med personal som håller 
lokalerna öppna och som kan guida besökare. För anläggandet av utställningar kan 
engångsanslag sökas på flera olika håll dels som naturvårdssatsning och dels för att 
utveckla förutsättningarna för det lokala näringslivet. Att bemanna informations-
centret långsiktigt kräver ett åtagande från länsstyrelsen eller regionen. Bägge dessa 
parter har intresse av verksamheten: länsstyrelsen för att utföra sitt uppdrag om 
att tillgängliggöra skyddade områden och öka engagemanget för naturskydd och 
naturvård; regionen för den lokala näringslivsutvecklingen och som ansvarig för barn 
och ungdomars utbildning för hållbar utveckling enligt läroplanen. I den rådande 
läroplanen finns tydliga mål för grundläggande artkunskap redan från låg- och 
mellanstadiet, något som inte alltid uppmärksammas och genomförs. Informations-
verksamheten på Närsholmen kan bidra till att målen i läroplanen uppfylls i högre 
grad än idag.

För att bygga upp utställningar och anpassa fyrträdgården torde det vara 
möjligt att få delfinansiering från några olika anslag, både på Gotland och direkt 
på EU-nivå. Att ansöka om olika bidrag är ofta tidskrävande, men denna förstudie 
är ett steg på vägen genom att kartlägga några av de möjligheter som finns. Dessa 
presenteras nedan.

Lokala naturvårdssatsningen, LONA
Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) ska stimulera kommunernas och ideella 
föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.  Kommuner kan ansöka om LONA-
bidrag och är ansvarig för såväl ansökan och genomförande som slutrapportering. 
Projekten genomförs antingen i kommunens egen regi eller av en lokal aktör som 
tecknat avtal med kommunen. Sista ansökningsdatum för kommunera att söka 
hos Naturvårdsverket 2015 är den 1 december 2014, vilket innebär att föreningar 
borde ha sökt redan i mitten av november för kommande år. Projekttiden kan vara 
upp till fyra år. Region Gotland har så vitt känt inte uppmärksammat föreningslivet 
på ön om att det var möjligt att söka LONA-medel för 2015, regionens hemsida 
saknade uppdatering om att en ny period nu startar och att ansökningstiden gick ut 
1 december. LONA-bidrag kunde dock – och kan sannolikt i framtiden – vara en 
möjlig delfinansiering för naturinformation på Närsholmen, ur Naturvårdsverkets 
”Vägledning för statsbidrag för lokala naturvårds projekt”:

”Grundtanken med satsningen är att lokal naturvård skall stimuleras 
genom statsbidrag (högst 50%) till naturvårdsprojekt som bygger på lokala 
initiativ och delaktighet. Kommunen har därför en viktig roll tillsammans 
med andra relevanta aktörer, gärna i samverkan och partnerskap, att 
initiera och genomföra bra lokala projekt. Syftet är att på detta sätt även 
stimulera kommunernas långsiktiga naturvårdsengagemang samt öka deras 
möjligheter till genomförande av egna projekt.”
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LONA-medel kan användas till en lång rad olika insatser som bedöms göra natur-
vårdsnytta och bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås. Dock finns några olika 
kategorier av verksamheter som stöden främst går till, exempelvis kunskapsupp-
byggnad (t ex inventeringar), områdesskydd m m. Den kategori som den planerade 
verksamheten på Närsholmen faller under beskrivs så här i vägledningen: 

” Information, folkbildning och annan kunskapsspridning, vilket kan 
vara till exempel naturskoleverksamhet, naturguidning, studiecirklar, 
informationstavlor och foldrar om natur- och kulturmiljövärden kommunen, 
friluftslivsguider till naturområden, information till invandrare.”

Nästan alla kommuner har fått del av LONA sedan starten 2004. Natur vårdsverket 
fördelar årligen medel till länsstyrelserna som i sin tur beslutar om bidrag till kom-
munerna.

Bidrag kan ges för högst 50 procent av kostnaden, resten av den budgeterade 
kostnaden kan komma från kommunen själv, eller från andra finansiärer som t ex 
andra statliga myndigheter, företag, stiftelser, föreningar eller enskilda personer. 
Arbete som utförs ideellt får i budgeten för projektet värderas upp till 200 kronor 
per timme. 

Central Baltic Programme 2014–2020 
Europeiska Unionen har en lång rad program för regional utveckling och miljö-
åtgärder. Runt Östersjön finns ett program som kallas Central Baltic Programme. 
Nyligen har man beslutat om strategi och styrning för programperioden 2014–2020 
(Programme Document). Den första möjliga tiden att ansöka om stöd (”first 
call”) är mellan 18 december 2014 och 9 februari 2015. Om eller när ytterligare 
ansökningsperiod kommer att utlysas är inte beslutat, det finns därför en risk att 
alla medel som ska fördelas på olika projekt kommer att intecknas av denna första 
omgång ansökningar. Totalt kommer 115 miljoner euro från ” European Regional 
Development Fund” bli tillgängliga genom programmet. Parter från minst två länder 
måste ingå i de projekt som finansieras. Följande teman finns för programmet:

Competitive economy of the Central Baltic Region•	
Sustainable use of common resources•	
Well-connected region•	
Skilled and socially inclusive region•	

Den planerade verksamheten på Närsholmen passar synnerligen väl in inom temat 
”Sustainable use of common resources” dvs Uthålligt nyttjande av gemensamma 
resurser. Temats inriktning förklaras så här (ur PROGRAMME MANUAL
Version 1.0 (3.11.2014):
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”PRIORITY 2: SUSTAINABLE USE OF 
 COMMON  RESOURCES

Specific objective 2.1.
Natural and cultural resources developed into sustainable tourist attractions
This specific objective aims to develop cultural and natural resources into 
joint tourist attractions and products in order to improve the attractiveness 
of living and visiting environment. The investment priorities are selected to 
address, in a balanced way, the aspects of preserving nature and developing 
it as a resource for sustainable economic development, thus finding the ba-
lance between preserving and developing the natural and cultural resources. 
The first step for implementing activities under this specific objective will 
be to map the common natural and cultural resources of the Central Baltic 
region.

Brushane är lätt att se på Närsholmen under flyttningstider. Foto: Torsten Green-Petersen
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Complementary information
The programme will target sites of natural and cultural heritage that are 
joint for one of the sub-programmes of the Central Baltic Programme. Any 
site chosen must have potential for developing the resource into an attrac-
tion. Finally, there must be a positive impact on the environment because of 
the improvement of the natural resource. Any developments must keep the 
requirement of sustainable development (environmental, economic, social 
and cultural) in mind. This means that the project activities should minimise 
any potential negative aspect of conventional tourism and enhance the cul-
tural integrity of local people. The project activities should lead to increased 
environmental awareness and more effective environmental protection while 
they also contribute to the creation of economic opportunities for the local 
communities.

The following main categories of natural heritage resources have been 
identified as joint for the Central Baltic region (note that the examples are 
illustrative only and not exhaustive lists):
Joint physical natural environment resources: geology, post-glacial forma-•	
tions, geomorphology
Ecosystem-based joint natural heritage: forests, wetlands, grasslands,•	
meadows, underwater biodiversity, caves, national parks, game, berries, •	
birds etc.

Rödstjärt. Foto: Fredrik Ström
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Baltic Sea landscapes-based joint natural heritage: coastal areas, lakes, •	
rivers, archipelagos
In addition the Archipelago and Islands sub-programme countries share the 
joint natural heritage of the Archipelago and islands nature. The following 
categories of cultural heritage based resources have been identified as joint 
for the Central Baltic region (note that the examples are illustrative only and 
not exhaustive lists):
Central Baltic common history-based cultural resources: Viking’s era, •	
Hanseatic League, Swedish kingdom, Danish kingdom, Russian Empire, 
fortifications, wars, battles, industrial history, scientific history, etc.
Joint Central Baltic urban cultural resources: wooden buildings, stonebuil-•	
dings, castles, different architectural styles, parks, villages
Central Baltic common music-, literature- and art-based cultural resources: •	
composers, folk traditions, creative industries, music, dance, etc.
Joint Central Baltic sources of livelihood-based cultural resources: agricul-•	
ture, fishing, industries, trade, transport, underwater cultural heritage
Central Baltic leisure and sports related cultural resources: cycling, sailing, •	
canoeing, etc.
Indicative list of actions supported
Identifying and specifying the potential use of natural and cultural resources•	
Designing attractions and packaging tourist services•	
Investments into natural and cultural resources to create joint Central Baltic•	
tourist attractions•	
Marketing activities as awareness raising, marketing events, visits, fairs, •	
media advertising
The main target groups
Visitors and local people, companies operating in tourism sector, regional 
and local organisations benefiting from developed attractions.
Specific territories targeted
The whole Central Baltic region is seen as target area. However, different 
characteristics of areas and resources have an impact on the design of att-
ractions and packages. Areas with specific characteristics are, for example, 
archipelago and islands, capital cities, coastal areas, prehistoric and medieval 
sites.
Types of beneficiaries
Targeted beneficiaries are organisations responsible for maintenance and 
development of natural and cultural heritage, tourism development organi-
sations, local and regional authorities.
Result indicator
More sustainable joint natural and cultural heritage based tourist attrac-
tions
Output indicators
Number of targeted joint attractions
Increase in expected number of visits to supported sites”
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Som synes passar den planerade verksamheten på Närsholmen mycket väl in i 
dessa beskrivningar med sin kombination av utveckling av naturturism, stärkt 
lokalt näringsliv och målet att öka kunskaperna om och engagemanget för natur 
och miljö runt Östersjön. Utmaningarna är dock stora vad gäller att få del av dessa 
medel eftersom – utöver den grundläggande problematiken med avtalsförhållande 
mellan Föreningen Närsholmen och staten/Fastighetsverket – samarbetspartners i 
minst ett annat land (helst två) är nödvändigt och ansökningsprocessen kräver ett 
omfattande arbete. Föreningen Närsholmen har dock redan anmält projektidén till 
Central Baltic Programme och anmält sig till startmöte i Stockholm som visade sig 
vara fullt, istället erbjöds föreningen att delta i mötet i Tallin via länk. 

Projektmöten kommer att hållas under december och januari för projekt som 
man menar kommit långt i sin planering och som kommer att ansöka om finansie-
ring vid det första ansökningstillfället, dvs för 9e februari. 

En oro vad gäller detta program, som torde vara det mest lämpliga EU-pro-
grammet för finansiering av investeringar i informationsverksamhet på Närsholmen 
och den allra starkaste finansieringskällan, är att medlen kommer att intecknas 
omgående och det blir omöjligt att söka efter den 9e februari 2015.

Manualen kan läsas i sin helhet här:
http://www.centralbaltic.eu/sites/default/files/documents/Central%20Baltic%20
Programme%20Manual_0.pdf

Ytterligare information om programmet finns på hemsidan:
http://www.centralbaltic.eu/

Småskrake, hane. Foto: Fredrik Ström
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Landsbygdsprogrammet 2015–2020
Inom Landsbygdsprogrammet kan vissa möjliheter till projektstöd finnas under 
nästa programperiod. Ännu är dock det mesta oklart kring prioriteringar och 
inriktning, men informationsverksamheten på Närsholmen kan sannolikt åtmins-
tone i vissa delar komma i fråga för projektstöd. 

Det svenska landsbygdsprogrammet för 2014–2020 kommer att ha en budget 
på 36,1 miljarder kronor. Det är mer än under programperioden 2007–2013, då 
budgeten var 35,2 miljarder kronor. I detta ingår ”Bondepaketet” på 26,5 miljarder 
som ska gå till satsningar för ett hållbart jordbruk. Den huvudsakliga målgruppen 
är jordbruksföretag eller grupper av jordbruksföretag. Det kommer även finnas 
projektstöd inom budgeten. Dessa kan vara möjliga för föreningen Närsholmen att 
söka.  

Från Jordbruksverkets hemsida:

”Projektstöd 2015–2020

Det här kan du söka projektstöd för under programperioden:

Kompetensutveckling och rådgivning  
Detta är ett brett stöd som syftar till ökad kompetens inom jordbruk, skog, 
trädgård samt rennäring. Det är till för att skapa ökad konkurrenskraft och 
förbättra kompetensen inom miljö och klimat för att återställa, bevara och 
förbättra den biologiska mångfalden. Dessutom ska det utveckla småföretag 
och arbetstillfällen på landsbygden. Du kan börja söka stöden under 
sensommaren 2015.

Service, infrastruktur och attraktiv landsbygd 
De här stöden syftar till att göra natur- och kulturmiljöer tillgängliga för 
allmänheten, att genom bättre service lokalt och med snabbare bredband 
förbättra möjligheterna för dem som bor på landsbygden. Dessutom kom-
mer ett snabbt bredband skapa möjligheter till att använda nya tjänster och 
också ge landsbygden en plats i den globala världen. Stöden är också till för 
service som inte är kommersiell som exempelvis idrotts- och fritidsanlägg-
ningar vilket bidrar till att stärka landsbygdens attraktivitet. Du kommer 
att kunna söka de här stöden från sommaren 2015:
stöd till investeringar i småskalig infrastruktur•	
stöd till bredband (från september •	 2014)
stöd till investeringar i grundläggande tjänster på landsbygden•	
stöd till investeringar i infrastruktur för rekreationsändamål och turistinfor-•	
mation – förutsättningsskapande insatser inom matupplevelser
stöd till utredningar och restaurering av natur- och kulturmiljöer”•	

Särskilt meningarna ”Det är till för att skapa ökad konkurrenskraft och förbättra 
kompetensen inom miljö och klimat för att återställa, bevara och förbättra den biologiska 
mångfalden. ” under avsnittet ”Kompetensutveckling och rådgivning” samt ”De här 
stöden syftar till att göra natur- och kulturmiljöer tillgängliga för allmänheten” under 
avsnittet ”Service, infrastruktur och attraktiv landsbygd” ger anledning att anta att 
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den planerade verksamheten på Närsholmen bör kunna få projektstöd inom Lands-
bygdsprogrammet. Regeringen beslutade om det svenska landsbygdsprogrammet i 
juni 2014 och EU-kommissionen ska nu godkänna det innan det kan sättas igång. 
Stöden kan sannolikt sökas från sommaren 2015.

Lokalt Ledd Utveckling, LLU
Under kommande programperiod 2015–2020 kommer verksamheten inom 
Leader från föregående programperiod att ersättas av det som kallas Lokalt Ledd 
Utveckling, LLU. En strategi för hur Gotland vill arbeta för lokal utveckling håller 
just nu på att tas fram i samverkan mellan myndigheter, närings- och föreningsliv. 
Informations- och idéutbytesträffar har anordnats. Från Föreningen Närsholmen 
sitter Kickan Karlsson och Karin Åström i referensgruppen för strategiarbetet.

Under kommande period kommer inte hela landet att omfattas av utvecklings-
arbetet inom LLU, endast utvalda områden kommer att få del av anslagen. Det blir 
alltså konkurrens mellan olika delar av landet och valet av dessa leaderområden 
baseras på de strategier som nu tas fram. Således är det möjligt att Gotland inte 
kommer att få del av dessa anslag, men stora förhoppningar finns från de som leder 
strategiarbetet.

2014–2020 kommer arbetet med den lokalt ledda utvecklingen kunna använda 
medel ur fyra av EUs fonder, vilket är nytt för denna period. De fyra fonderna är 
jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, havs- och fiskerifonden, socialfonden 
och regionala utvecklingsfonden. Arbetet ska även fortsättningsvis utföras med den 
så kallade leadermetoden, som innebär samarbete mellan privat, ideell och offentlig 
sektor. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område 
utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Metoden innebär att de som bor och 
verkar i området ska driva och påverka utvecklingen. På Jordbruksverkets hemsida 
anges att de kommande lokala leaderkontoren kommer att börja ta emot projekt-
ansökningar någon gång under hösten 2015.

Region Gotland
Utöver den redan nämnda möjligheten till ekonomiskt stöd inom LONA-projekt 
kan Region Gotland även ge stöd åt den planerade verksamheten på Närsholmen 
 genom direkt finansiering av en naturskoleverksamhet på Närsholmen, främst 
genom finansiering av personal och viss utrustning på plats. Behov av naturskolor 
finns över hela landet för att stärka undervisningen om natur, miljö och hållbar 
utveckling. Undervisning inom dessa områden har länge varit eftersatt i den svenska 
skolan, trots tydliga skrivningar i läroplaner sedan många år tillbaka. En extra resurs 
i form av en naturskola med personal som är kunnig i natur, naturvård och miljöfrå-
gor skulle kunna lyfta ämnena på Gotland. Detta bör rimligen vara ett viktigt mål 
inom en ekokommun som Gotland.  

En central aspekt att belysa inom undervisningen i dessa frågor just på Gotland 
är den biologiska mångfaldens beroende av fortsatt aktivt och småskaligt jordbruk 
med betade naturbetesmarker och hävdade ängen. Stora biologiska, men även 
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estetiska och kulturhistoriska, värden står på spel då lönsamheten inom jordbruket 
försämras. På Närsholmen och i dess närhet finns ännu tydliga exempel på småska-
ligt jordbruk, biologiskt rika betesmarker och förhoppningvis kan ökade kunskaper 
hos såväl elever som lärare ge medvetna medborgare och konsumenter som ser till 
att dessa värden kan bevaras och utvecklas i framtiden. Även Östersjöns ekologi och 
miljöfrågor och dessas koppling till de areella näringarna får naturligtvis en extra 
framträdande roll vid undervisning ute på Närsholmen.

Statens fastighetsverk
Statens fastighetsverk har till uppgift att levandegöra och tillgängliggöra kulturarvet, 
vilket innebär att Fastighetsverket har en roll i att göra fyrplatsen på Närsholmen till 
ett öppet och attraktivt besöksmål. Utöver löpande underhåll, kan Fastighetsverket 
sannolikt bidra till att byggnaderna anpassas för informationsverksamhet och 
möjligen även till basutställningarna. Beskrivningar av fyrplatsens historia bör 
myndigheten rimligen erbjuda besökarna och förhoppningsvis finns intresse även av 
övrig planerad informationsverksamhet.
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Närsholmen är även känd för sina många blommande Adam och Eva.

Möjliga samarbetspartners
Föreningen Närsholmen kommer att söka samarbete med flera organisationer i 
arbetet med att utveckla informationsverksamhet på fyrplatsen. Avgörande är ett 
gott samarbete med Hembygdsföreningen i När samt utvecklingsbolaget Virudden 
AB. Dessa två organisationer har drivit respektive följt arbetet med att få tillgång till 
fyrvaktarbostaden under lång tid och kommer förhoppningsvis även fortsättningsvis 
ha intresse av engagemang i den planerade verksamheten.

Länsstyrelsen på Gotland är en annan naturlig samarbetspartner eftersom 
fyrområdet ligger inom naturreservat som förvaltas av Länsstyrelsen. Kontakt har 
redan etablerats med Naturvårdsenhetens olika medarbetare, såväl för idéutveckling 
och stöd för den planerade verksamheten som direkta åtgärder då förvaltaren av 
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fyrområdet gjort ingrepp utan tillstånd. Flera möten har genomförst även med 
landshövding och länsråd genom åren. Vi hoppas och tror på ett nära samarbete 
även framöver då det ligger i Länsstyrelsens intresse och uppdrag att området 
tillgängliggörs för allmänheten och information om natur och naturvård sprids till 
så många som möjligt. Rent praktiskt kommer samarbete kunna ske kring hur man 
bygger upp utställningar och ordnar bra guideverksamhet, från naturum Gotland 
i Vamlingbo finns omfattande erfarenheter att ta del av. Det är också tänkbart att 
Länsstyrelsen bidrar med personal till informationsverksamheten på Närsholmen på 
samma sätt som man driver naturum Gotland. 

Samverkan kommer också att ske med naturum Ottenby som har mycket stor 
erfarenhet med den slags verksamhet som planeras på Närsholmen. Redan idag 
finns goda kunskaper om verksamheten på Ottenby inom Föreningen Närsholmen, 
men erfarenheter från verksamheten där kan säkerligen behövas under den praktiska 
uppbyggnaden av verksamheten på Närsholmen. Vid naturum Ottenby kommer nu 
nya utställningar att byggas upp, ett arbete som vi i Föreningen Närsholmen kom-
mer följa med stort intresse.

Om Föreningen Närsholmen får möjlighet att ansöka om medel inom Central 
Baltic Programme, dvs om avtal kan upprättas om att disponera byggnaderna och 
resurser för att arbeta fram en ansökan kan finnas, kommer samarbetspartner i två 
länder behövas. I Estland och Lettland finns flera organisationer som är tänkbara för 
samarbete. Speciellt i Estland finns goda möjligheter till samarbete då Föreningen 
Närsholmen kan ta hjälp av en person som är fågelskådare, kan tala estniska och 
är väl bekant med Estland. Att fågelskådning är ett starkt intresse i Estland och att 
man satsar på naturturism framgår inte minst här:

http://www.visitestonia.com/en/things-to-see-and-do-in-estonia/nature-holiday-
in-estonia/estonia-is-ideal-for-bird-watching

I Estland liksom Lettland finns fågelskådarföreningar som är anslutna till BirdLife 
International och enkelt kan kontaktas genom hemsidor som

www.eoy.ee/en

Fågelturism finns utvecklad och verksamheten presenteras lättillgängligt på t ex
http://dabastures.lv/en/birdwatching-484381/ekskursiju-dienasgraamatas-490991/
the-urban-birding-and-kolka-cape-510711 



42

Nästa steg
För att arbetet med att utveckla ett natur-/fågelinformationscentrum på Närshol-
men nu ska komma vidare krävs:

Att Statens fastighetsverk övertar förvaltningen från Fortifikationsverket1. 
Att avtal upprättas mellan de parter som ska ansvara för verksamheten och/eller 2. 
söka finansiering och förvaltande myndighet, dvs Statens Fastighetsverk
Att diskussioner om ansvarsfördelning, arbetsfördelning och finansiering inleds 3. 
med Region Gotland, Länsstyrelsen och Statens Fastighetsverk
Att resurser för att finna finansiering av verksamheten säkerställs, exempelvis 4. 
för att skriva ansökningar om bidrag från fonder etc enligt denna förstudie. 
De ansökningar som görs till EUs program är exempelvis knappast möjliga att 
åstadkomma på ideell tid.

c
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Denna rapport är en förstudie som tagits fram av Föreningen Närsholmen för att 
visa de möjligheter och begränsningar som finns för att utveckla naturinformation 
för allmänheten vid Närsholmens fyrplats. Föreningen har drivit frågan om att 
öppna upp fyrområdet för allmänheten under många år då byggnaderna förvaltades 
av myndigheter som höll dessa stängda och för eget bruk. 

Nu hoppas vi på en utveckling där byggnaderna kan användas för information 
om framför allt fågellivet på Närsholmen, men också floran och Östersjöns ekologi.  
Med permanenta utställningar i byggnaderna, en naturvänlig fyrträdgård med 
informationstavlor och guidade turer för allmänheten hoppas vi kunna gynna 
bygdens utveckling samtidigt som vi stärker intresset för naturen och engagemanget 
för naturvård. Förstudien är framtagen med stöd från Leader Gotland.
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