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Ekenäs skärgårds nationalpark 1/2

• ”I den skyddade skärgården kan du njuta av 

gemytliga sommardagar som kryddas av en känsla av 

vild natur tack vare havsörnen. Är du ute med båt 

eller kajak kan du ta i land i otaliga naturhamnar eller 

intill servicen på Jussarö och Rödjan. Njut av 

landskapen från den inre skärgården till det öppna 

havet.” (Utinaturen.fi)

• ”Jussarö gruvö har en unik, mångsidig historia vad 

gäller bland annat Finska vikens fiske, sjöfart, försvar 

och gruvdrift. Av denna orsak är ön skyddad som en 

byggd kulturmiljö av riksintresse.” (Utinaturen.fi)

• Grundades 1989

• Areal cirka 55 km², varav cirka 85 % är vatten.

• Nationalparken ligger utanför Ekenäs.

• Forststyrelsens Naturtjänster ansvarar för underhållet 

av friluftslederna och konstruktionerna i området. 

Ejdern är nationalparkens symbol. Bild: Jari Kostet.
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Ekenäs skärgårds
nationalpark 2/2

• ”Du kan njuta av naturen och landskapen i Ekenäs 

skärgårds nationalpark till exempel genom att åka 

båt, paddla, dyka eller promenera längs en naturstig. 

Med båt och kajak når du otaliga naturhamnar samt 

servicen på Jussarö och Rödjan. I en del av området 

är vistelsen begränsad under vissa årstider. 

Kontrollera alltid detta innan du ger dig iväg på 

utfärd.” (Utinaturen.fi)

• Jussarö har en gästhamn, en strandbastu och ett café. 

Båtskjuts kan beställas från fastlandet till ön. På Älgö 

finns fiskehemmanet Rödjan och en naturstuga.

• På Älgö, Modermagan och Jussarö finns markerade 

stigar. Lederna är markerade och skyltade. Det finns 

spångar över fuktiga platser på stigen.

• Antalet besök 2021 var 59 400.
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Insamling av material för besökarundersökningen

• Undersökningsmaterialet samlades in med hjälp av 

en pappersblankett och en elektronisk enkät mellan 

juni och oktober 2021. 

• Materialet samlades in genom att intervjua besökare 

och med hjälp av en brevlådeenkät vid 

insamlingspunkterna. 

• I frågeformuläret ingick 18 standardfrågor från 

Forststyrelsen som delvis bestod av flera delar. 

Frågor togs bort från frågeformuläret i enlighet med 

den nya standarden. 

• De svarande fick hjälp av en karta över Ekenäs 

skärgårds nationalpark och nationalparkens 

närområde, det vill säga Hangö och Raseborg.
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Insamlingsplatser

Det fanns fem insamlingsplatser:

• Intervjuer genomfördes på sammanlagt fyra ställen: 

Jussarö, Rödjan, Modermagan och andra öar, till 

exempel Trelänningen. På Rödjan gjorde man både 

intervjuer och samlade in enkätsvar i en brevlåda. På 

Modermagan och Fladalandet fanns det endast en 

brevlåda per insamlingsställe.

• Antalet insamlingsdagar under perioden 19.6–

13.8.2021 var: 7 i juni, 14 i juli och 4 i augusti. 

• Insamlingen i postlådor på öarna fortsatte fram till den 

24.10.2021, eftersom man inte kunde hämta 

postlådorna tidigare. Målet för antalet svar överskreds 

rejält på alla ställen. På Jussarö och Rödjan blev 

veckosluten underrepresenterade. Det kom få svar från 

de övriga öarna, eftersom de saknade reguljär trafik och 

det råkade vara blåsigt väder under insamlingsdagarna. 

Tabell: Insamlingsplatser, insamlade svar, mål för antal insamlade

svar.

Insamlingsplats Insamlade, 

antal

Insamlade, 

%

Mål, 

antal

Mål

%

Jussarö 206 51,5 170 56

Rödjan 108 27,0 80 30

Modermagan 42 10,5 20 7

Fladalandet 37 9,0 20 7

Andra öar 7 2,0 0 0

Totalt 400 100 300 100
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Deltagare i besökarundersökningen

• Sammanlagt fick man in 400 svar. Målet för 

insamlingen var 300 svar.

• Av de som svarade på besökarundersökningen var 

52 % kvinnor, 47 % män och en procent övriga.

• Medelåldern var 48 år. 

• Den största besökargruppen var 35–44-åringar (27 %). 

De näst största besökargrupperna var 45–54-åringar 

(24 %) och 55–64-åringar (21 %).

• I besökarundersökningen deltog personer över 15 år 

som hade besökt nationalparken.

Paddlare utanför Jussarö. Bild: Kirsi Nikkola.
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Besökarnas hemorter

• Av de svarande var 87 % inhemska turister.

• Nästan 53 % kom från huvudstadsregionen. De 
som hade kommit längst ifrån var från Enare och 
Rovaniemi.

• Av de som svarade var 10 % lokala besökare, det 
vill säga invånare i Hangö och Raseborg.

• Antalet utländska turister var 3 % (10 svar). På 
grund av resebegränsningarna som 
coronapandemin orsakade var de utländska 
turisterna få i hela Finland år 2021. 

Båtfolk i Rödjans hamn. Bild: Kirsi Nikkola. 10



Besökarna kommer i små 
grupper

• Av besökarna i Ekenäs skärgårds nationalpark 
kom 80 % i sällskap bestående av 2–5 personer. 
14 % kom i stora sällskap som bestod av mer än 
sex personer.

• Sex procent av de svarande besökte området 
ensamma. 

• Bland svararna var en av besökarna 
rörelsehindrad.  

• 41 % uppgav att Ekenäs skärgårds nationalpark 
var resans enda eller viktigaste mål. 

• 46 % uppgav att Ekenäs skärgårds nationalpark 
var ett av de planerade målen för resan. 

Sommardag på Modermagan. Bild: Kirsi Nikkola. 11



Landskapet och 
naturupplevelserna lockar

• De som deltog i besökarundersökningen 
berättade att landskapen och naturupplevelserna 
var de viktigaste motiven för besöket i Ekenäs 
skärgårds nationalpark.

• De näst viktigaste motiven enligt de svarande var 
att slappna av, komma bort från buller och 
föroreningar, samvaro med eget sällskap samt 
psykiskt välbefinnande.

• De mindre viktiga motiven för besöket var att 
bekanta sig med nya människor, uppleva spänning 
och motionera.

Höstvyer från Rödjan. Bild: Hans-Erik 

Nyman. 12



Aktiviteter och naturhobbyer

• Besökarnas viktigaste aktiviteter i Ekenäs skärgårds 

nationalpark var följande:

• att titta på landskapet, natursevärdheter eller vistas i 

naturen (29 %)

• segling (23 %)

• utflykter till fots (8 %)

• rodd, paddling eller SUP-paddling (7 %)

• övernattning i terrängen eller på en ö (7 %)

• Största delen, 38 % uppgav att de utövat fyra till sex 

aktiviteter, 34 % sju till nio stycken aktiviteter och sju 

procent hade haft över tio stycken aktiviteter under sin 

resa. 

Från Modermagan ser man den inre, mellersta och yttre skärgården. Bild: Kirsi Nikkola. 13



De populäraste besöksmålen

• Besökarna som deltog i undersökningen besökte följande 

områden:

• Jussarö 64 %, enligt besöksräknarna 40 % av 

besökarna i hela parken

• Rödjan 34 %, enligt besöksräknarna 33 %

• Modermagan 19 %, enligt besöksräknarna 11 %

• Fladalandet 19 %, enligt besöksräknarna 16 %.

• De populäraste rutterna:

• Jussarö naturstig 41 %

• Älgö naturstig 18 %

• Modermagans naturstig 12 %.

Trängsel vid båtbryggan på Jussarö. Bild: Kirsi Nikkola. 14



Att röra sig i nationalparken

• 78 % av de svarande gick i genomsnitt sju 

kilometer till fots per besök i Ekenäs skärgårds 

nationalpark. 

• 35 % procent av de svarande seglade, i 

genomsnitt 44 km.

• 17 % av de svarande paddlade, rodde eller rörde 

sig på SUP-bräda, i genomsnitt 37 km.

Segelbåt fotograferad från Modermagan. Bild: Kirsi Nikkola. 15



Återkommande besök till området

• Av de som svarade på enkäten hade 69 % 

tidigare besökt Ekenäs skärgårds 

nationalpark. 

• 31 % besökte parken för första gången.

• Under de senaste fem åren hade besökarna 

besökt nationalparken i genomsnitt 11 

gånger. 

Iron Beach - sandstrand med rester av järnmalm på Jussarö. Bild: Jari Kostet.
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De flesta övernattar i båt 
i nationalparken

• Av besökarna övernattade 74 % (392 svar) i 
Ekenäs skärgårds nationalpark och de stannade i 
genomsnitt i drygt två dygn.

• I nationalparken övernattade man oftast i båt 
(78 %), drygt två dygn i genomsnitt.

• Näst mest övernattade man i egen inkvartering, 
såsom i tält (20 %), i genomsnitt fyra dygn. 

• Av de svarande övernattade ca tre procent på 
vandrarhemmet Kontoret i nationalparken, oftast 
i ett dygn. 

• Av de svarande var 26 % dagsbesökare. Besökets 
längd varade i genomsnitt nästan fyra timmar.

Vandrarhemmet Kontoret, Jussarö. Bild: Kirsi Nikkola. 17



I närområdet övernattar man i 
båt

• Av turisterna i Ekenäs skärgårds nationalpark och dess närområde 

övernattade 92 %. Övernattningen varade i genomsnitt fyra dygn. 

• De flesta som övernattade i nationalparken och dess närområde 

övernattade i båt (66 %), i genomsnitt knappt fyra dygn.

• Näst vanligast var det att övernatta i egen inkvartering (18 %), 

såsom i tält, i genomsnitt 11 dygn.

• Tredje vanligast var att övernatta hos en vän eller släkting (7 %), i 

genomsnitt drygt två dygn.

• Fjärde vanligast var att övernatta i egen stuga (4 %), i genomsnitt 

10,5 dygn. 

• Andelen dagsbesökare var (8 %) och vistelsen varade i genomsnitt 

nästan fyra timmar.

Kullakojan, Jussarö. Bild: Kirsi Nikkola. 18



Besökarnas
penninganvändning

• Besökarna som svarade på enkäten 
spenderade i genomsnitt 65 euro per besök 
i Ekenäs skärgårds nationalpark och dess 
närområde. 

• Inhemska turister spenderade i genomsnitt 
64 euro under sina besök.

• De lokala besökarna spenderade i 
genomsnitt 78 euro under sitt besök.

• Andelen utlänningar som svarade var liten, 
8 svar. Därför uppges inte deras 
användning av pengar.

Jussarö – besökare på Iron Beach. Bild: Laura Lehtonen.
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Pengarna används på servicestationer, i butiker och på 
restauranger

• Besökarna i Ekenäs skärgårds nationalpark 

spenderade i genomsnitt följande per besök i 

national parken och dess närområdet: 

• Inköp på servicestationer 16,87 euro. 

• Kostnader för lokaltrafik 2,81 euro.

• Mat- och detaljhandels inköp 15,76 euro. 

• Café- och restauranginköp 15,35 euro. 

• Inkvartering 9,99 euro. 

• Program- och rekreationstjänster 1,93 euro. 

• Övriga utgifter (bl.a. fisketillstånd, redskapshyra, 

hyra för bastu) 2,25 euro. 

• Den största lokala ekonomiska inkomsteffekten hade 

besökarnas inköp på servicestationer, mat- och 

detaljhandelsinköp samt café- och restauranginköp.

Vacker plats att äta sin matsäck på. Bild: Matti Piirainen.
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Inverkan på den lokala ekonomin

• Effekterna av besökarnas årliga 
penninganvändning i Ekenäs skärgårds 
nationalpark 2021:

• Den totala inkomsteffekten för området var 
cirka 3,4 miljoner euro.

• Sysselsättningseffekten för området var 29 
årsverken.

• Då nationalparken var resans viktigaste mål 
var inkomsteffekten cirka 1,0 miljoner euro 
och sysselsättningseffekten 9 årsverken.

• Inverkan på den lokala ekonomin beskriver de 
direkta och indirekta följderna av besökarnas 
penninganvändning i nationalparken och i dess 
närområde.

• År 2021 hade Ekenäs skärgårds nationalpark 59 
400 besökare. Ökningen var två procent jämfört 
med 2020, då antalet besökare var 58 300.

Båtfolk i skärgården, Jussarö. Bild: Kirsi Nikkola.
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Besökets inverkan på 
välbefinnandet

• Besökarna i Ekenäs skärgårds nationalpark 

bedömde i undersökningen i vilken mån de 

hade upplevt att besöket i nationalparken hade 

påverkat deras sociala, psykiska och fysiska 

välbefinnande. 

• Besökarna gjorde följande bedömningar på 

skalan 1–5:

• Ökat psykiskt välbefinnande 4,40

• Ökat socialt välbefinnande 4,30

• Ökat fysiskt välbefinnande 4,23.

Tall som växer på en karg plats. Bild: Kirsi Nikkola. 22



Servicen höll ganska bra kvalitet

• När det gällde servicen var man mest nöjd med variationen i 

landskapet, den allmänna ordningen och trivseln i 

omgivningen, bryggorna och landstigningsplatserna, den 

allmänna säkerheten och vandringslederna.

• Sämst betyg fick uthyrning av utrustning, information och 

skötseln av avfallshanteringen, tjänster som erbjöds av 

företagare, toaletter för allmänheten och beaktande av 

service för besökare med specialbehov.  

Jussarö utsiktstorn. Bild: Jari Kostet. 23



Besökarnas förväntningar
uppfylldes väl

• Följande alternativ motsvarade bäst besökarnas 
förväntningar i Ekenäs skärgårds nationalpark 
(skala 1–5): 

• Naturen 4,75

• Vandringsleder och friluftsanordningar 4,12.

• Följande alternativ motsvarade sämst 
besökarnas förväntningar:

• Inkvarteringstjänster 3,26

• Restaurangtjänster 3,28

• Tjänster som produceras av företagare 3,49.

• Det nationellt jämförbara nöjdhetsindexet för 
Ekenäs skärgårds nationalpark var 4,08. 

Utsikt från klipporna nära Iron Beach, Jussarö. Bild: Kirsi Nikkola. 24



Störande faktorer som de svarande upplevt

• Största delen av de svarande upplevde inga betydande 
störande faktorer i Ekenäs skärgårds nationalpark. 

• Mest stördes man av nedskräpningen i terrängen (6 %), 
begränsningar i rörelsefriheten (5 %) och buller (5 %).

• Störande faktorer som särskilt lyftes fram i de öppna 
svaren var följande: 

• Avsaknad av bastu på Rödjan (11 st.).

• Toalettens skick och underhåll (6) bl.a. på Fladalandet, 
Rödjan, Jussarö.

• Brist på service eller låg nivå på servicen (4).

• Lederna svårframkomliga i terrängen, hala spångar 
och delvis dåliga skyltar (4).

• Olagligt uppgörande av eld (2), avsaknad av 
kajakbrygga eller dåliga landstigningsmöjligheter (2). 

Höst på Rödjans fiskehemman. Bild: Hans-Erik Nyman.
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Utvecklingsidéer för området 1/3

I den fritt formulerade responsen kom det in 107 utvecklingsförslag:

• Mest önskade man en ny bastu till Rödjan (47 st.) där man kan tvätta sig och en strandbod/-kiosk (10), 

där man kunde köpa lokal fisk och något smått att äta och dricka.

• Näst mest önskade man en förbättring av toalettunderhållet (9 st.) och avfallshanteringen (7) och en 

tömningspunkt för septiktankar på Jussarö (1). Det föreslogs att man skulle skaffa en komposttoalett från 

Biolan när det är många som använder den. Man önskade att toaletterna skulle ha krokar och hyllor för 

kassar och toalettpapper (Fladalandet) samt sopborste och sopskyffel att städa med. Dessutom önskade 

man handdesinfektionsmedel och en vattenkanister med kran för handtvätt. 

• Tredje mest önskade man fler tältplatser på olika öar (5), bland annat för paddlare, och en förbättring av 

de befintliga tältningsområdena på Jussarö, Fladalandet, Modermagan och Rödjan (3). Det är svårt att 

sova på det grova gruset på Jussarö tältplats, därför önskade man förbättra underlaget med t.ex. 

trätrallar eller på annat sätt. 

• För att utveckla eldplatserna kom det in många förslag (11): Man önskade eldstäder som var tillgängliga 

då det råder varning för skogsbrand, galler med reglerbar höjd, täta lock för att förhindra att gnistor 

sprids i terrängen vid eldplatserna, eldstäder med skorsten, spisar eller kök för matlagning, eldstäder i 

anslutning till tältplatserna och ett täckt grilltak till Rödjan. Dessutom önskades vassa yxor och sågar, 

kortare eller bättre ved och huggkubbar i stället för berget. 
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Utvecklingsidéer för området 2/3

• Beträffande bryggorna och landstigningsplatserna fick man också olika utvecklingsförslag (10 st.): Man 

önskade att bryggorna skulle utvidgas, fler bojar och fler förtöjningsplatser försedda med bommar med 

glesare mellanrum och fler platser för stora båtar (3), kajakbryggor (2) och förtöjningsringar i berget bl.a. 

på Modermagan och Fladalandet (2). Man önskade en markering på båtbryggorna om djupet avviker 

avsevärt från djupet vid närliggande bryggor (3). Man önskade förhandsinformation om hamnens djup och 

hur man skall förtöja. På Rödjan önskade man att skyltningen för båtar skulle förbättras. Dessutom 

önskade man att kajakbryggor och landstigningsplatser skulle märkas ut på kartorna samt efterlyste en 

paddlingskarta över området. På Rödjan önskade man bättre skyltning från bryggan till vandringslederna, 

fiskestugan och tältplatserna.

• På Jussarö och Rödjan önskade man satsningar på restaurang- och cafétjänsterna och utveckling av dessa 

(5). På Jussarö önskade man ett bredare utbud, mat även kvällstid (1) och frukost (1). Dessutom önskade 

man att hamn- och restaurangområdets karga och ovårdade utseende åtgärdas (2) samt parasoll på 

terrassen (1). På Jussarö önskade man en säker stig från bryggan till hamnen via strandklipporna (2), en 

förbättring av den stig som nu används. Av säkerhetsskäl önskades också trappor ner till stora bryggan.

• Utveckling av inkvarteringstjänster (3), vandrarhem och ett bättre förhållande mellan pris och kvalitet för 

tjänsterna.

• Platser där man kan diska (2), vattenförsörjning (2), el på bryggan som båtfolket kan använda (1) och andra 

tjänster för gästhamnarna. 
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Utvecklingsidéer för området 3/3

• Enskilda kommentarer bland utvecklingsförslagen:

• För att meddela om underhållsbehov vid eldplatserna och på toaletterna efterlystes 

kontaktuppgifter, t.ex. en e-postadress.

• På Jussarö föreslogs ett informationscentrum. På naturstigen önskades en beskrivning av områdets 

geologi samt information om spår av istiden, granitklipporna och de steniga stränderna. Man 

önskade också en led till klipporna på västra sidan. Till Iron Beach önskades badhytter, toaletter 

särskilt för barnfamiljer, en pop-up-brygga och möjlighet att ordna evenemang. Det nämndes att 

det är svårt att ta sig fram med barnvagn på gruset. Man efterlyste reklam om Iron Beach. Man 

önskade att det skulle satsas mer på att städa toaletterna särskilt under säsongen.

• Man önskade non stop-transporter till öarna, som man inte skulle behöva boka långt i förväg. 

• På Modermagan behöver de små linjetavlorna på klipporna i den inre viken målas. 

• Man efterlyste information om att göra upp eld och tillhörande regler.

• Interaktiva infopunkter.

• Kiosk med försäljning av t.ex. fisk, bröd från båt på öar såsom Fladalandet.

• Bastu på Fladalandet, tvättmöjligheter på Rödjan och Jussarö.

• Fler områden i omgivningen kunde ingå i nationalparken. 
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Rosor

I den fritt formulerade responsen inkom 29 berömliga svar:

• De svarande berömde mest det fina eller vackra området, landskapet och naturen (11 st.), Forststyrelsen

(5) som möjliggör upplevelserna, omsorgen om skärgården, tryggandet av naturens mångfald och 

förespråkandet för naturen, Byxholmens septiktank (2) samt fåren. 

• Jussarö och Rödjan: 

• På Jussarö berömde man markeringen av naturstigen (3) och historietavlorna, caféet som var trevligt 

och den goda lunchen/soppan (3), Jussarö som ett fint naturområde (1), den fina stranden Iron

Beach (1), det fina och spännande gruvområdet med dess byggnader (1) samt en bra brygga och 

fungerande förtöjningsplatser med bommar (1). 

• Rödjan fick beröm för rökt fisk (1) och trevlig och vänlig övervakare (1). 

• Modermagan berömdes för bord och bänkar att sitta vid, för att det är ett vackert område (1) och skyltar 

som markerar hänsynsområdet. 
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Ris 1/2

I den fritt formulerade responsen inkom 21 klagomål:

• Flest klagomål gällde naturstigarnas markeringar (7 st): På Rödjan är naturstigen svår och bergig (3) utan 

varningar (1), markeringarna är svåra att se och information om tillgänglighet saknas (2). På Jussarö syns 

markeringen av lederna endast om man kommer från ett visst håll (2), markeringarna ansågs svåra att se 

(1) och rutten från bryggan till ön är oklar (1).

• Jussarö vandrarhem fick näst mest klagomål. Det ansågs att vandrarhemmet är överprissatt i förhållande 

till den undermåliga kvaliteten (5). 

• På Rödjan fanns det flera saker att klaga på (7): 

• tältplatsernas skick var under all kritik och utmärkningen av tältplatsen var olika på nätet och på en 

tryckt karta. Den ena tältplatsen var skräpig, det hade eldats på en massa ställen och det var aska 

överallt, den andra var igenvuxen

• övervakaren håller inte ordning och hänvisar inte båtarna till sina platser, utan båtarna förtöjs på 

tvären vid bryggan, människor simmar nakna, hundar springer lösa och deras avföring lämnas kvar i 

terrängen

• Toaletten var full och luktade illa. Trapporna till toalettringen var hala och trappstegen är inte 

tillräckligt djupa.
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Ris 2/2

• Ingen guide i fiskarstugan, dåligt städat, skräp i omgivningen

• Bryggornas och bojarnas skick och underhåll 

• Skräpkorgarna behöver förnyas på Rödjan. 

• Andra klagomål handlade om följande: 

• Kartorna på Forststyrelsens webbplats gick inte att öppna (1 st.) och man fick inga papperskartor (2).

• Stugan på Grytskär kan inte bokas (2) och samma person verkar alltid vara där (1), de frågade om 

den är i privat ägo (1). 

• Toaletterna är fulla och luktar illa (3) på Jussarö, Rödjan och Fladalandet, och det finns inget toalett 

strö på Fladalandet.

• På Jussarö är byggnaderna fula (2), bojarna för små och bommarna för korta (1). Bastun, 

restaurangen och vandrarhemmet är dyra (1). I terrängen är det skräpigt och finns skrot, bl.a. ett 

kylskåp (1). 

• Enligt paddlingskartan för Fladalandet ska det gå att övernatta där, men platserna var inte i skick: 

det fanns för lite ved och veden var dålig. Eldstaden var i svagt skick. 
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Jämförelse med tidigare undersökning

• Om man jämför undersökningen med den som 

gjordes om Ekenäs skärgårds nationalpark år 2012 

(Weckman 2013) kan följande konstateras: 

• Den totala inkomsteffekten av besökarnas 

penninganvändning ökade från cirka 2,5 

miljoner till cirka 3,4 miljoner euro. 

• Den totala sysselsättningseffekten av 

besökarnas penninganvändning minskade från 

31 till 29 årsverken. 

• De inhemska besökarnas genomsnittliga 

penninganvändning per besök steg från 54 

euro till 64 euro.

• Antalet besök har ökat till cirka 59 400 år 2021 från 

cirka 41 500 besökare år 2012.
Skärgården har formats av havet. Bild: Jari Kostet.
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De viktigaste förändringarna jämfört med tidigare

• Besökarprofilen har åldrats något. Andelen 34–44-åringar och personer över 65 år har ökat mest. 

• De populäraste besöksmålen är Jussarö som nås med reguljär trafik samt Jussarö och Rödjan med 

bra serviceutrustning för de som tar sig fram med egen båt.

• Egen inkvartering har blivit populärare som inkvarteringsform. Orsakerna torde vara 

coronapandemin, ökat intresse för paddling, områdets låga inkvarteringskapacitet och förhållandet 

mellan inkvarteringens pris och kvalitet. Övernattningarna har förkortats med cirka ett dygn. 

• Ekenäs skärgård har blivit mer känd. Det kommer oftare besökare från huvudstadsregionen än tidigare 

och andelen inhemska turister har ökat jämfört med lokala besökare. Förstagångsbesökarna är fler än 

tidigare. I diskussionerna lyftes det fram att hobbyn att besöka så många nationalparker som möjligt 

också lockar nya besökare till nationalparkerna. 

• Coronapandemin har påverkat människors beteende och ökat intresset för naturområden och 

närturism: Besökarna kommer i mindre grupper, flera inhemska turister, färre utländska turister på grund 

av resebegränsningarna orsakade av coronaviruset. Från de mer populära parkerna har man börjat 

komma till områden och parker med mindre trängsel. Dessutom lockades människor till vattnet av 

värmeböljan. 
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Framtida utmaningar för Ekenäs 
skärgårds nationalpark 1/2

• Nedskräpning av terrängen, byggnader och konstruktioner som 

förfaller, handleda besökarna att de uppför sig väl och på så vis 

undgå dåligt beteende → behov av tilläggsinvesteringar, i bl.a. 

rast- och tältplatser, avfallshantering, skyltning, landskapsvård vs. 

reparationsskuld från tidigare år.

• Utveckling av företagsverksamheten så att den betjänar besökarna 

bättre i nationalparken → inkvarteringskapacitetens skick och 

förhållande mellan pris och kvalitet, mångsidigare restaurang- och 

annat serviceutbud, säsongens längd och öppettider. 

• Utveckling av de befintliga tältområdena och fler tillåtna 

tältplatser på öarna (paddlare).

• Öka synligheten av de tjänster som finns genom samarbete och 

gemensam marknadsföring.

Det gamla byggnadsbeståndet på Jussarö. Bild: Jari Kostet. 34



Framtida utmaningar för Ekenäs 
skärgårds nationalpark 2/2

• Besökarnas beteende vs. naturskydd: Lösa 

hundar, skräpfritt friluftsliv, olagligt uppgörande 

av eld, tömning av septiktankar, kännedom om 

etikett i friluftslivet.

• Andelen dagsbesökare kunde utökas genom att 

utveckla ruttförbindelserna under veckosluten. 

• Möjligheter att erbjuda tillgängliga tjänster på 

öarna både på land och till havs, bl.a. taxibåtar, 

bryggor, leder och tjänster.

Förfallna konstruktioner från gruvverksamheten på Jussarö. Bild: Kirsi Nikkola.
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