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Inledning
Syfte
Syftet med denna förstudie är att undersöka vilka behov besökare och lokalt boende har av
information, tjänster och faciliteter för att Norra Vätterns skärgård ska bli ett hållbart
besöksmål.

Mål
Målet med förstudien är att undersöka vad som krävs för att norra Vättern ska upplevas som
ett sammanhängande och lättillgängligt område för naturturism, fiske och friluftsliv.
Förstudien kan även användas som underlag till framtida investeringar.

Bakgrund
Naturen är en av Sveriges främsta reseanledningar, inte minst bland internationella besökare.
För svensk besöksnäring framhålls Sveriges unika natur-, miljö-, och naturvärden i den
nationella strategin. Trenden där naturen är reseanledningen ökar och ser ut att växa alltmer.
Turismformen har en positiv inverkan på folkhälsa, landsbygd och sysselsättning. Eftersom
denna form av turism förläggs direkt i naturen sker även någon slags påverkan på naturen.
Sveriges näst största insjö Vättern, 8 000 år och med kristallklart vatten, lockar både turister
och lokal befolkning. Vid toppen av Vättern hittar vi Norra Vätterns skärgård, kanske
Sveriges hemligaste?

Norra Vätterns skärgård
Under den senaste 15-årsperioden har det skett en utökning av naturreservat i nära anslutning
till Norra Vätterns skärgård och tillsammans med naturreservatet Norra Vätterns skärgård
med överlappande ekopark har norra Vättern blivit ett relativt sammanhängande område med
vandringsleder. Förståeligt har turismen ökat i området i samband med ökad kännedom och
allt fler naturreservat. I Norra Vätterns skärgård består naturturismen i huvudsak av tre
målgrupper: fritidsfiskare, friluftsturister och friluftsintresserade från närområdet och
omkringliggande regioner.
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Norra Vättern har idag ingen enskild huvudman, området har dock flera intressenter:
markägare, naturreservatsförvaltare, besöksnäringsföretagare, Askersunds kommun,
friluftslivsutövare, fiskare och naturturister. Då naturturism är beroende av naturen för att
kunna fungera ställer det också krav på att turismformen är hållbar och värnar om naturens
ekologiska värden. En ökad turism ställer även krav på infrastruktur och tillgänglighet.

Turism i naturen
Besöksnäringen är idag en av Sveriges basnäringar och står för en växande del av Sveriges
ekonomi och sysselsättning. Den totala turismkonsumtionen har ökat kraftfullt under hela
2000-talet och turistexporten har haft en ännu snabbare ökningstakt. För Sverige och svensk
turism har naturen en stor betydelse. Naturturism är också internationellt sett den gren inom
turismindustrin som växer snabbast.

Aktörer inom naturturism är ofta små- eller medelstora företag. Hållbart nyttjande av
naturresurser som berg, sjöar, skogar och stränder blir essentiellt och även av externa och
interna resurser. De externa resurserna kan bestå av infrastruktur, destinationsvarumärke och
marknadsföring. Flera positiva faktorer kan kopplas med turism i naturen. Turismen kan
exempelvis bidra till en ökad befolkningstillväxt i områden som annars tappar befolkning,
även bostadspriser kan öka. Turism kan även uppmuntra till kollektiv aktivitet i samhället
genom att markägare, intressenter och aktörer samverkar. Turism i naturen och på landet kan
hjälpa till att bevara den lokala kulturen. Det kan också stärka den lokala stoltheten som
människor känner för sitt område och göra att området får en starkare identitet.

För att skapa hållbara besöksmål belyser flera studier vikten av att omdefiniera turismen från
konsumtion av upplevelser till utbyte av upplevelse. Dessa forskare menar att vi behöver
etablera ett alternativt förhållningssätt till destinationsutveckling och turism som bygger på
långsiktighet och lokal delaktighet. Således förflyttas ett ensidigt fokus på tillväxt till exempel
beräknat i besöksantal, till ett fokus på hur besöksnäringen främjar lokalsamhället.
Kundorienteringen som kännetecknar dagens turism- och besöksnäring anses inom
hållbarhetsforskningen vara problematisk. Besöksmålsutveckling bör fokusera på tjänster som
även tjänar lokalbefolkningen och verkar för samhällets framåtskridande i vidare bemärkelse
än dagens fokus på tillväxt. Endast på detta vis kommer turismen att kunna rättfärdiga sin
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existens i framtiden. På grundval av detta föreslås en omdefinition av turism från en
affärsverksamhet till en mänsklig aktivitet som grundar sig på lokalsamhällets rättigheter och
intresse av att välkomna turister.

Trender
Coronapandemin har troligtvis påverkat hur besöksnäringens trender ser ut i nuläget och en
tid framöver. Placebrander (2021) har i sin trendrapport beskrivit framtidens besökare.
Naturen har under pandemin varit en trygghet för många och kommer troligtvis fortsätta vara
det. Vandring och cykling är hetare än någonsin och stormköket blev årets julklapp 2020.
Framtidens besökare har en stark koppling mellan naturen och den egna hälsan. En aktiv fritid
i naturen fungerar som motvikt till den vardagliga stressen. Framtidens besökare vill utmanas
och bli bättre inom olika områden. Entreprenörer uppmanas därför att bli utbildare, eller
snarare pedagoger, för att kunna uppfylla besökarnas längtan till att fylla kunskapsluckor med
rikt innehåll. Semester i naturen med rörelse, frisk luft och god mat blir i fokus. Vidare pekar
trenden på att vinnarna finns på landsbygden och de små flexibla företagen. Trenden går mot
outdoorturism, vandring, cykling, fiske och aktiva upplevelser. Resandet i framtiden kommer
troligtvis att baseras på kvalitet framför kvantitet och ledorden för de nya turismtrenderna är:
sakta ner.

Fler och fler resenärer vill även resa med hållbarare transportmedel för att minska sin
miljöpåverkan och för att njuta av varje ögonblick av resan. Riktningen går mot att besökare
väljer tåg eller elbil som transportmedel. I Norge är nyförsäljningen av elektriska bilar 50 %
och den globala försäljningen av elfordon fortsätter att öka exponentiellt. Besökare som reser
med elfordon kommer troligtvis att i framtiden välja sin destination efter förmågan att smidigt
ladda sitt elfordon. Det är både en utmaning och möjlighet för orter och boendeanläggningar.

Tillgänglig natur
Det finns en tydlig politisk vilja att samhället ska bli allt mer tillgängligt för alla. Det gäller
även skyddade natur- och kulturmiljöer. Naturvårdsverket (2015) beskriver vikten av
organisering och infrastruktur vid besöksmål där naturen står i centrum. Visserligen utgår
Naturvårdsverket i första hand till organisering av entréer vid nationalparker. Vi kan dra
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paralleller till denna förstudie då området är stort med flera naturreservat och höga

ekologiska värden. Vikten av en väl genomtänkt och utformad mottagning för besökare till
skyddad natur är stor och det blir således grundläggande att det finns fungerande entréer, det
vill säga, platser dit besökaren lätt kan hitta och ha som utgångspunkt för sitt besök. En väl
utformad, organiserad och tillgänglig entréplats kan ge positiva förväntningar och öka utbytet
av besöket. Entréplatser kan också ha stor betydelse för utveckling av turism och för lokalt
och regionalt företagande. Entréplatsen är en del av en helhet och binder ofta ihop ett större
område. Det är viktigt att tänka på besökarnas resmönster, från information- och
kunskapsinhämtning på webben, i broschyrer, turistinformationer med mera till vägen dit,
organisation av entréplatsen som påverkar hur besökaren rör sig, möjliga upplevelser och
servicenivå med mera.

Entréer till besöksmål bör utformas på ett sådant sätt att landskapets unika karaktär
respekteras och tydliggörs för alla besökare. För många besökare kanske besöket och
upplevelsen stannar vid entréplatsen och dess närområde. Det är därför viktigt att belysa
områdets karaktäristiska särdrag.

Ett gemensamt varumärke, i detta fall Norra Vätterns skärgård, ger möjlighet till att
kommunicera gemensamt budskap på ett effektivt sätt. Varumärket skapar en tydlighet,
enhetlighet och trovärdhet. Entréplatsen bör förmedla den upplevelse som är unik för platsen.
Med andra ord ska naturen i sig prägla entréplatser till Norra Vätterns skärgård. Besökare ska
kunna komma i kontakt med områdets natur och kultur redan vid entréplatsen, men här ska
även infrastruktur lösas: parkering, informationsskyltar och eventuella faciliteter. Entréplatsen
blir såldes den givna platsen för att erbjuda besökare service av olika slag. Tillgänglighet och
hållbarhet ska genomsyra alla byggda delar. Det är också viktigt med information som
möjliggör naturvägledning på ett tillgängligt och hållbart sätt.

Geografiskt område
Vid Sveriges kanske hemligaste skärgård ligger den lilla trästaden Askersund. I Närheten
finns Tiveden med tillhörande nationalpark och även ett stort antal naturreservat, de flesta
med utmärkta vandringsleder. Askersund med omnejd är ett populärt nationellt besöksmål
men även internationella besökare från bland annat Tyskland, Holland, Schweiz, Belgien och
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Norge finner området intressant. Askersund sprudlar året om. Små och stora evenemang
växlas med svårslagna natur- och kulturupplevelser.

Naturområden vid Norra Vätterns skärgård
Naturreservatet Norra Vätterns skärgård har en likhet med havet och dess kristallklara vatten.
Naturreservaten som endast går att nå vattenvägen rymmer ett femtiotal öar, vissa som aldrig
varit bebodda. Upplevelsen blir som bäst via kanot eller kajak. På Grönön finns
tillgänglighetsanpassade bryggor och rastplats med syfte till att ge alla människor möjlighet
till att uppleva skärgården. Naturreservatet har höga ekologiska värden och ett rikt fågelliv. På
flera öar finns serviceanläggningar i form av sopmajor, torrtoaletter och eldstäder.
Naturreservatet regleras och kommunicerar vad som är tillåtet och inte. Nedan (figur 1) visar
reservatet och dess avgränsningar. Landshövding Maria Larsson genomförde under året 2021
en turné i länets kommuner där syftet var att samla idéer som ska göra länet ännu mer
attraktivt för utflykter och friluftsliv. Turnén resulterade i en bred 22-punktslista varav ett
förslag var att göra Norra Vätterns skärgård till nationalpark. Att bilda en nationalpark kan ta
upp till flera år och det krävs omfattande utredning.

Figur 1. Naturreservat Norra Vätterns skärgård (Länsstyrelsen i Örebro län, u.å.).
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Norra Vättern innehar ett skärgårdsreservat och flera naturreservat. Området är ett större
sammanhängande landskap med höga biologiska och ekologiska värden. Längs Vätterns
strand kan man nå flera naturreservat: Harge uddar, Utnäset, Råå uddar, Klåvudden,
Hargemarken, Verkanäset och Prinskullen (se figur 2). Naturreservat Norra Vätterns skärgård
har en areal på 2 127 hektar och tillsammans har övriga naturreservat en areal på 550 hektar.

Figur 2. Naturreservaten Norra Vätterns skärgård, Harge uddar, Utnäset, Råå uddar,
Klåvudden, Hargemarken, Verkanäset och Prinskullen.

Området har som förstått höga naturvärden och naturvårdsambitioner, därför skyddas även
området genom Sveaskogs märkning ekopark. Verktyget ekopark är ett större
sammanhängande skogslandskap på minst 1000 hektar där minst 50 procent av den
produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. I ekoparkerna styr de ekologiska
värdena över de ekonomiska. Figur 3 visar ekoparkens avgränsning som stäcker sig längst
Norra Vätterns västra kant. Ekoparken överlappar skärgårdsreservatet Norra Vättern och
naturreservatet Utnäset.
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Figur 3. Ekopark Norra Vättern (Sveaskog, u.å.).

En stor del av Norra Vätterns skärgård ingår även i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura
2000 (Figur 4). Utpekat Natura 2000-område har syftet att hejda utrotning av vilda djur och
växter och bevara deras livsmiljöer.

Figur 4. Området norra Vättern, Natura 2000 (Länstyrelsen i Örebro län, 2017).
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Besöksnäringsföretag och kollektivtrafik
Nedan följer en enklare inventering av olika typer av besöksnäringsföretag och kollektivtrafik
som finns i området. Bland boendeanläggningar finns Olshammarsgården och Aspa Herrgård
på den västra sidan. I närheten av tätorten Askersund finner vi Askersund Outdoor,
Garvaregården Hotel och B&B, Husabergsudde Camping och Best Western Hotel Norra
Vättern. Längst den östra delen finns Vätternterrasen, Bastedalens Herrgård och Harge
Camping. I området finns det även privata uthyrare som förmedlas via Airbnb eller liknande.

Restaurang- och caféutbudet på den västra sidan är enbart Olshammarsgården. Närmare
tätorten Askersund finns flertalet restauranger och caféer däribland Min lilla krog och
Stjernsunds Slottscafé. På den östra sidan är utbudet något större: Krogen som inte finns på
klubben, Restaurang Hargebaden och Vätternterrassen.

Bland gästhamnar hittar vi Aspa Båtklubb som även innehar ställplats, Askersunds segel- och
motorbåtsklubb, Åmmebergs Båtklubb och Askersunds Citycamp & Gästhamn med
tillhörande sjömack. Övriga båtklubbar som inte innehar gästhamn är Sundsängens
Bryggförening, Hammars Båt & Fritidsklubb och Askersunds Yachtklubb. I Olshammar,
Askersund och Åmmeberg finns iläggningsramper för sjösättning av båtar. För den som vill ut
på en båttur på norra Vättern anordnar passagerarbåten M/S Wettervik alltifrån dagsturer till
sköna söndagskryssningar. I området finns även flera uthyrare av båt, kanot, kajak och sup.
Flera entreprenörer bedriver även olika aktiviteter utifrån Vätterns och områdets
förutsättningar.

Till Hallsberg och Laxå finns det goda tågkommunikationer. Från Hallsberg går det sedan att
antingen åka kollektivtrafik eller via cykel till Askersund. Från Askersund finns det befintliga
cykelleder med karta och ledbeskrivning som sträcker sig ner mot och längs med norra
Vättern. Kollektivtrafik utgår från Askersund och går i riktning Åmmeberg, Olshammar och
Nydalen. Busslinjen i riktning Nydalen passerar flera sevärdheter och naturområden, bland
annat Stockshammar, Stjernsund, Hargebaden och Råå uddar. Vid riktning Olshammar
passerar busslinjen både Aspa Bruk anläggningen Aspa Herrgård, Olshammars gården och
gästhamnen i Olshammar. Busslinjen mot Åmmeberg passerar i närheten av Askersunds
Golfklubb med tillhörande restaurang och närhet till vatten. Nytt för året 2022 är även
lanseringen av Länstrafikens koncept ”Närtrafik”. Initiativet är en satsning med målet om att
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alla länsinvånare ska kunna resa hållbart. Närtrafik fungerar mellan en bostadsadress och
närmsta utsedda Närtrafikhållplats. Närtrafik ska även fungera ut från tätorterna, exempelvis
till en adress som inte ligger vid vältrafikerade kollektivtrafikområden. Närtrafik är ett
resealternativ när avståndet mellan en bostadsadress och dess närmsta busshållplats är över 1
km, eller när trafikutbudet vid närmsta busshållplats är begränsat och trafikeras av färre än 10
avgångar i vardera riktningen per dygn.

Framtida utveckling av området
I den fördjupade översiktsplanen för Norra Vättern (FÖP), som i skrivande stund är under
granskning, lyfter Askersund kommun utvecklingsmöjligheter för området i stora drag.
Planområdet omfattar tätorterna Hammar, Olshammar och Åmmeberg samt sjön Vättern med
avgränsning mot Karlsborg och Motala. Det tänkta planområdet har ca 1000 invånare i
tätorterna och ca 1500 invånare på landsbygden. Planområdet är ca 260 kvadratkilometer
stort, varav ca 56 procent av ytan består av vatten och resterande av land (se figur 5). Kartan
belyser fem större natur- och rekreationsområden: Tiveden-Utnäset, Norra Vätterns skärgård,
Harge uddar, Hargemarken och Råå uddar. Kartan belyser även anläggningar som har värde
för områdets turism: Askersunds golfklubb, Aspa bruk, Bastedalen, centrala Askersunds stad,
Grönön, Harge bad och camping, Husabergsudde camping, Stjernsunds slott och
Vätternterrassen. Dessutom finns en tydlig kartläggning över viktiga noder för båttrafik,
gästhamnar och båtklubbar samt angöringspunkter för rekreation och friluftsliv. Syftet med
rapporten är att skapa en långsiktigt hållbar samhällsutveckling för området vid norra Vättern.
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Figur 5. Fördjupad översiktsplanen för Norra Vättern (Askersunds kommun, ej fastställd, u.å.).

Vidare ska Askersunds kommun sträva efter ökad tillgänglighet och skyltning till besöksmål,
aktiviteter och sevärdheter. Behov av infrastruktur för besökare ska ses över, främst för att
tillgodose parkeringsbehovet under högsäsong då trycket på vissa besöksmål tidvis är mycket
stort. I FÖP:en föreslås fyra nya gång- och cykelstråk i utvecklingsstrategin. Stråken skulle
möjliggöra att natur- och rekreationsområden, besöksmål och tätorter binds samman. De
förslagna stråken möjliggör även en utökad gång- och cykeltrafik inom planområdet. Detta
skulle underlätta miljövänliga kommunikationer samt gynnar det rörliga friluftslivet och
folkhälsan. I FÖP:en lyfter även Askersunds kommun att områden med höga värden,
ekologiskt, socialt och/eller kulturellt, ska skyddas och förvaltas så att värden bibehålls eller
ökar. Ett annat delmål är att kunskapen om den biologiska mångfalden ska öka hos
kommuninvånare, politiker och tjänstemän.
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Undersökning
Syftet med denna förstudie var att undersöka vilka behov besökare och lokalt boende har av
information, tjänster och faciliteter för att Norra Vätterns skärgård ska bli ett hållbart
besöksmål. För att bredda förståelsen genomfördes intervjuer med entreprenörer samt en
enkät riktad till besökare och lokalt boende. Intervjuerna var anonyma för att värna om
entreprenörernas integritet. Enkäten skickades ut till två grupper på Facebook med liknande
representation för antal gruppmedlemmar. Enkäten besvarades av 42 respondenter i ålder 18–
55+. Det fanns en medvetenhet till svårigheten med att nå ett urval som var representativt för
besökare till Norra Vätterns skärgård i stort, resultatet går därför inte att generalisera. Vi kan
dock se tendenser som relaterar till förstudiens syfte. Enkäten var anonym och utgick frågorna
var till stor del fasta med möjlighet till egna svarsalternativ. På flera frågeställningar kunde
respondenterna välja att ange ytterligare svarsalternativ för flexibilitet. Nedan följer
presentation av intervjuer och enkätundersökningen.

Behov vid Norra Vätterns skärgård - entreprenörer
Entreprenörer är eniga om att området är en pärla som har stor potential till att utvecklas. Vid
den västra delen av skärgården tycker entreprenörer i området att det har skett en ökning av
turismen dom senaste åren. Man har också märkt en ökning av nedskräpning, speciellt på flera
öar. Det finns möjlighet till organisering vid smågästhamnen i Olshammar. Båtklubben har
sophantering, ställplatser, gästhamnsplatser med därtill hörande service. Även en klubbstuga
med kök, som är tillgänglig för alla. En parkering som nyttjas frekvent under sommartid, den
skulle dock behöva kunna ta fler fordon. På den västra sidan ser man att det finns flera ställen
att nyttja som entré till skärgården. Cykel är ett växande och hållbart sätt att transportera sig
från Askersund. Tyvärr anses det vanskligt att korsa riksväg 49. Det önskas också nytt
informationsmaterial om området i stort och även fysiska tavlor på plats.
Tidigare material från Sveaskog gällande ekopark var bra, detta önskas igen, fast på
flera språk.

Behovet som anses från den västra sidan är sammanhållning och tydlig information. Det sker
oroväckande eldning på öarna sommartid. Ökat tryck kräver ökad tillsyn. Vad är det
egentligen som gäller i naturreservat och ekopark? Finns det någon som har tillsyn på plats?
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En kedja av samma information vid Vätterns strand vore bra. Då kan vi påverka
besökarna med samma information och lärdomar innan dom ger sig ut i naturen.
Tillsammans blir vi starkare.

Vid samtal med entreprenörer på den östra sidan av norra Vättern så kan man ana en hård
belastning på både vägar och natur. En entreprenör beskriver att behovet av samordning vid
Harge uddar och Hargebaden är stort och brådskande. Det är ibland kaosartat vid parkeringar
till båda dessa områden. Vidare så blir det en svårighet för gäster att ta sig fram till
boendeanläggningar, även för polis och brandkår.
Lugnet har försvunnit vid Bastedalen och så även fåglarna.

En ökning av båtar med högt spelande musik, vattenskotrar och ”härjande” har belastat norra
Vättern.
Vi saknar kunskap till var vi kan skicka våra gäster för att försöka sprida besökarna.
En webbsida/trycksak med samlad information skulle vara önskvärt. Då kan även
besökarna utforska området själv och planera sin resa med rätt kunskap innan dom är
på plats.

Tydlig gemensam information är det flera entreprenörer som önskar. Man belyser att det
skulle kunna skapa en trygghet för vad dom som entreprenörer får och kan säga till gäster och
turister.
Jag är inte rädd för att säga ifrån eller vägleda gäster, men det är svårt att urskilja
var man hittar information. Är det Länsstyrelsen, Sveaskog eller kommunen?

Entreprenörer vill skydda och värna området. Flera menar att ett gemensamt ambassadörskap
skulle stärka platsens varumärke.
Vi tycker att denna förstudie och förslag till entréer vore väldigt nyttigt för vårt
område. Entréerna skulle binda samman området samtidigt som det stärker det vi
säljer in, Norra Vätterns skärgård.
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Flera entreprenörer flaggar för att det är brådskande behov av samordning.
Vi hörde förslaget om nationalpark. Vi tycker det är bra och häftigt men vi behöver
strukturera upp området redan nu. Vi kan inte vänta flera år till att nationalparken
byggs och bemannas.

Behov vid Norra Vätterns skärgård – besökare och lokalt boende

Figur 6. Åldersfördelning enkätundersökning.

42 respondenter besvarade enkäten ”Norra Vätterns Skärgård”. 36 % av respondenterna var i
åldersgruppen 26–35 och 29 % var i åldersgruppen 36–45, dessa två åldersspann var dom
största i urvalsgruppen (figur 6).

Figur 7. Har du varit i Norra Vätterns skärgård under de senaste 12 månaderna?

Av 42 respondenter hade 95 % besökt Norra Vätterns skärgård under de senaste 12
månaderna (figur 7). Detta tenderar till att följande resultat är aktuell i relation till förstudiens
syfte.
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Figur 8. Hur brukar du ta dig till Norra Vätterns skärgård? Flera alternativ kan anges.

Det vanligaste transportmedlet till området var via bil, 88 %. Vilket är omfattande i
jämförelse med andra alternativ, exempelvis båttrafik. Endast fem respondenter
transporterades med kollektivtrafik och två respondenter cyklade till området (figur 8).

Figur 9. Vad gör du vid dina besök i Norra Vätterns skärgård? Flera svar kan anges.

Ett besök vid Norra Vätterns skärgård innebär avkoppling, det tyckte iallafall 88 % av
respondenterna. 74 % upplever gärna landskapet under sin vistelse. Promenad/vandring, bad,
picknick och båtliv är också populära aktiviteter i skärgården. Flera respondenter hade egna
svarsalternativ: fotografering, semester och grillning (figur 9).
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Figur 10. Sökte du information om området innan din vistelse?

Resultatet av hur många respondenter som sökte information innan sin vistelse blev väldigt
jämnt. 52 % uppgav att dom inte hade sökt information om området innan sin vistelse.
Resterade respondenter hade på något sätt sökt information om området vid planering av sin
vistelse (figur 10).

Figur 11. Om ja på tidigare fråga: Var hittade du informationen? Flera alternativ kan anges.

Av dom som sökte information innan sin vistelse användes visitaskersund.se flitigast, 36 %.
Sju respondenter angav att dom i första hand googlade på Norra Vätterns skärgård innan sitt
besök. Svarsalternativet Google kom från respondenterna själva. Då Google är en sökmotor
och inte en källa för information blir detta svarsalternativ missvisande. Ingen respondent
angav att dom hade använt sig av Sveaskogs hemsida för information om norra Vättern med
tillhörande ekopark. Egna svarsalternativ som respondenterna själva bidrog med var hitta.se,
eniro.se, turistinformationen i Askersund (Visit Askersund), Facebook, Bergslagen cycling,
Runt Vättern, Instagram och Tripadvisor (figur 11).

16

Figur 12. När besöker du Norra Vätterns skärgård? Flera alternativ kan anges.

83 % av respondenterna uppgav att de främst besöker området under sommarsäsong. 38 %
besöker området under våren och 19 % under hösten. Det var endast en respondent som
uppgav sig besöka området under vinter och två respondenter som besökte Norra Vätterns
skärgård under hela året (figur 12).

Figur 13. Vilka naturområden känner du till i området? Flera alternativ kan anges.

Det naturområde som flest respondenter kände till var naturreservatet Harge uddar, 81 %. Det
var även 48 % som kände till naturreservatet Utnäset. Övriga naturreservat hade färre
respondenter kännedom om. Endast en respondent kände till naturreservatet Norra Vätterns
skärgård och ingen respondent kände till ekopark Norra Vättern (figur 13).
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Figur 14. Hur har du fått information om de naturområden du känner till? Flera alternativ kan anges.

Störst kännedom hade respondenterna fått via sociala medier och internet. Tips från släkt eller
vänner och informationsmaterial var också förekommande. Flera respondenter, 16 %, kände
till naturområden sedan barndomen 14 % hade hittat information via massmedia. Egna
svarsalternativ som respondenterna belyste var turistinformationen i Askersund (Visit
Askersund), Tripadvisor och turistbroschyr Visit Askersund (figur 14).

Figur 15. Vad skulle få dig att besöka andra naturområden än det/de du redan besöker? Flera alternativ kan anges.

Respondenterna var i enighet med att mer information och hur man tar sig till olika
naturområden skulle öka viljan att utforska området. Totalt önskade sex respondenter bättre
kommunikationer och fler aktiviteter (figur 15).
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Figur 16. Vilka åtgärder skulle du särskilt uppskatta i det naturområde som du oftast besöker? Flera alternativ kan anges.

I stor enlighet önskade respondenterna mer information om andra närliggande områden, 98 %.
Övervägande antal respondenter önskade även bättre skyltning till området och bättre
parkeringsmöjligheter. Egna svarsalternativ som respondenterna själva belyste var
tillgänglighetsanpassade leder och övergripande karta med relevant information över hela
området. Störningar som uppkom var vattenskotrar och en hög belastning vid Harge uddars
parkering (figur 15).

Figur 17. Var skulle du helst vilja få tillgång till information om naturområden i Norra Vätterns skärgård? Flera alternativ
kan anges.

93 % önskade information på plats och 81 % önskade information via internet. Egna förslag
från respondenter var sociala medier, samlad hemsida och återigen övergripande karta med
samlad information (figur 17).
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Sammanfattning
För att sammanfatta vilket behov besökare, entreprenörer och lokalt boende har av
information, tjänster och faciliteter sammanfattas i detta avsnitt förstudiens delar med
rubrikerna: Information, Tjänster och Faciliteter.

Information
Till ytan är området stort och ingen övergripande information finns i nuläget tillgänglig.
Naturturismen har ökat i området och så också i hela Sverige. Entreprenörer ser fördelar med
nytt informationsmaterial som täcker stora delar av området. Tidigare material utgivet av
Sveaskog med tillhörande ekopark skulle behöva revideras och sammanstråla med
naturreservat och naturområden. Entreprenörer belyser även att informationsmaterial bör
finnas på fler språk än svenska för att kunna stötta våra internationella besökare. Av de
respondenter som besvarade enkäten sökte 48 % information innan sin vistelse medan 52 %
inte aktivt sökte någon information. Vid frågan där respondenterna fick besvara var dom
söker tillgänglig information kom flera egna svarsalternativ och listningen blev aningen
spretig (figur 11). Flera entreprenörer menar att samlad information skulle påverka besökarna
positivt och området skulle också bli alltmer sammansvetsat. Respondenter önskade mer
information om området och närliggande naturreservat. Bättre skyltning till utmärkta områden
var även eftertraktat. Information om området och närliggande platser skulle enligt
respondenterna kommuniceras på plats och via internet. Samordning i form av entréer anses
positivt. Information vid en entréplats är enligt Naturvårdsverket (2015) väsentligt. Man bör
också beakta besökarnas kunskapsinhämtning innan besöket, det vill säga, via internet,
broschyrer, turistinformationer med mera. 81 % av respondenterna önskade tillgänglig
information via internet (figur 17). En respondent gav förslaget till en samlad hemsida med
information om hela området.

Respondenter hade högst kännedom om naturreservaten Harge uddar och Utnäset (figur 13).
Entreprenörer flaggar även om att området vid Harge har en hög belastning och måste
prioriteras så fort som möjlig. För att kunna sprida besökarna och minska belastning och
slitage behöver information och kunskap öka om kringliggande naturområden. Samlad
information skulle således vara en investering för både besökare, entreprenörer och skyddad
natur.
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Tjänster
Att tillgängliggöra naturområden är en typ av tjänst som stärker både folkhälsan och
besöksföretagare i området. Med en ökade trend, och förslag till nationalpark, där naturen är i
centrum ser vi också en möjlig tillväxt för entreprenörer i området. Ett större sammansvetsat
område genererar möjlighet till paketering och nya produkter då efterfrågan ökar.

Trenden med elfordon bör beaktas och val av transportmedel till området. 88 % av
respondenterna uppgav att de vanligtvis åker med bil till området (figur 8). Andelen cykel och
kollektivtrafik var i jämförelse relativt lågt. Det finns i dagsläget cykelleder både på den
västra och östra delen av skärgården, med vision till ökning. En entreprenör belyste dock att
korsning av riksväg 49 är vanskligt och en säkrare övergång önskades. Med kollektivtrafik
finns idag busslinjer som utgår från Askersund och går både mot sydväst och sydost.
Hållplatser kan dock ligga en bit ifrån naturområden. Länstrafikens initiativ till närtrafik
under 2022 skapar nya förutsättningar i relation till tidigare utmaningar.

Faciliteter
Förutom översiktlig karta, skyltning och information på plats ser respondenter och
entreprenörer behov av bättre parkeringsmöjligheter. Ett framträdande naturområde där det
finns ett stort behov är Harge uddar. Respondenter belyste också att det fanns ett behov av fler
åtgärder för att bevara växt- och djurliv. Med ökad turism har entreprenörer även märkt en
ökning av sopor. En entreprenör belyste sophanteringsmöjligheter vid Olshammars
småbåtshamn. 17 % tyckte likt entreprenörerna att det finns ett behov av bättre renhållning
och sophantering. Förutom parkeringsmöjligheter belyste 29 % av respondenterna ett behov
till allt fler Wc:n eller torrdass (figur 15).

Förslag
För att göra Norra Vätterns skärgård till ett sammansvetsat område kommer det krävas
investeringar i både informationsmaterial, tjänster och faciliteter. Området behöver också
stärkas genom någon form av styrgrupp där aktörer och intressenter samarbetar för att
utveckla den potential som finns i norra Vättern som besöksmål. Förslag till vidare utveckling
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är att skapa ett informationsmaterial som täcker hela området, likt den översiktskarta som
finns för Tiveden. Informationskartan skulle bland annat kunna presentera naturområden,
växt- och djurliv, besöksnäringsföretag, faciliteter, gästhamnar, cykelleder och kajakleder.
Samlad information skulle kunna kommuniceras fysiskt, via internet, antingen egen hemsida
eller via naturkartan.se.

Ojämn fördelning av besökare belastar vissa naturområden mer än andra. Spridning av
besökare skulle kunna genomföras med hjälp av olika entréer. Dessa entréer skulle vara
platser dit besökare lätt kan hitta och ha som utgångspunkt för sitt besök. Entréerna skulle likt
en kedja sträcka sig från väst till öst. Vid arbete av kartläggning för var dessa entréer skulle
vara belägna finns det olika tillvägagångsätt. Ett spår är att hitta tillgängliga områden där man
i samband med markägare diskuterar förutsättningar för konstruktion av entréplats. Ett annat
spår är att nyttja befintliga startpunkter till olika naturområden och befintliga besökspunkter.
Det kan exempelvis vara att gästhamnar, boendeanläggningar och naturreservat. Det går också
att tillämpa båda dessa sätt där entréplatser kan vara en variation av både nykonstruktion och
befintliga noder. Entréplatser skulle kunna vara ett bra komplement för att omorganisera
området. Viktigt att notera är återigen att utveckling av ett område bygger på långsiktighet
och lokalt deltagande. Besöksnäringen ska i första hand främja lokalsamhället. Markägares
intresse och rättigheter bör beaktas noga med hänsyn och respekt. Att vara entréplats till
Norra Vätterns skärgård skulle innebära något ärofyllt med chans till att skapa mervärde.
Entréerna hamnar i fokus med närhet till vatten och natur, något som kan användas i
marknadsföringsstrategier för både besöksföretag och markägare. Nedan listas och kartläggs
(figur 18) förslag till intressanta platser som bör undersökas vid en vidare arbetsprocess med
entréer till Norra Vätterns skärgård:
•

Igelbäcken

•

Småbåtshamnen i Olshammar

•

Aspa brygga

•

Åviken

•

Stjernsund

•

Askersunds hamn

•

Hagabadet

•

Edö

•

Åmmeberg småbåtshamn
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•

Grönebacke

•

Stora Hammarsundet

•

Hammar

•

Bastedalen/hamnen

•

Hargebaden

•

Hamnen, Forsa kvarn.

Figur 18. Platsförslag Entréer Norra Vättern (egengjord figur).

Slutsats
Området har behov av organisering och samverkan. Utifrån förstudiens undersökning anses
det största behovet vara av information och tillgänglighet. Information kan kommuniceras via
internet och/eller fysiskt. Det finns en positiv inställning till att utveckla området till ett mer
hållbart område för turism och som samhälle. Någon form av styrgrupp, förening eller
liknande där områdets intressenter är inkluderade skulle vara fördelaktigt. Förslaget om
entréer till Norra Vätterns skärgård anses positivt och bör prioriteras vid vidare utveckling av
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området.
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