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Huvudskär, Haninge kommun, Stockholms län 

Sammanfattning 

Riksantikvarieämbetet bedömer att frågan om att förklara den av staten ägda och 

förvaltade bebyggelsen på Huvudskär för statligt byggnadsminne inte bör drivas 

vidare.  

 

Däremot menar Riksantikvarieämbetet att det finns möjlighet att skydda 

bebyggelsens kulturhistoriska värden genom den utökning av det befintliga 

naturreservatet som Länsstyrelsen i Stockholms län planerar att genomföra under 

2013.  

 

Om en utökning av reservatet inte kommer till stånd eller om bebyggelsen inte ges 

ett fullgott skydd i bestämmelserna för reservatet kan Riksantikvarieämbetet igen 

ta upp frågan om ett säkerställande av bebyggelsens kulturhistoriska värden.  

Ärendet 

Föreningen Bygdemuseet Ornö sockenstuga har i skrivelse 2012-08-08 begärt att 

Riksantikvarieämbetet ska utreda förutsättningarna för att skydda den idag statligt 

ägda bebyggelsen på Huvudskär som statligt byggnadsminne. Liknande skrivelser 

har även inkommit från Huvudskärs byalag 2012-08-28 och från Rättvisepartiet 

Socialisterna i Haninge 2012-09-04. Gruppledarna för sju partier i Haninge 

kommun har 2012-10-01 inkommit med en skrivelse där man begär att 

bebyggelsen ska bli statligt byggnadsminne.  

 

Riksantikvarieämbetet har 2012-10-12 besiktigat Huvudskär. Ämbetet har också 

under hösten deltagit i samråd med Länsstyrelsen, Haninge kommun och 

Fortifikationsverket och diskuterat framtida skyddsformer för Huvudskär.  

Bakgrund 

Fortifikationsverket förvaltar fastigheterna Huvudskär 1:3 och 1:6 som omfattar 

större delen av Ålandsskär/Huvudskär. Området har ursprungligen nyttjas för tull- 

och lotsändamål och i senare tid som militärt övningsområde. Fortifikationsverket 

avser att avyttra fastigheterna, då de inte längre behövs för militärt ändamål.  

Yttrande 

Datum 2012-11-13 

Dnr 311-2888-2012 
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En kulturhistoriskt värdefull byggnad eller anläggning som tillhör staten får 

förklaras som statligt byggnadsminne enligt förordningen (1988:1229) om statliga 

byggnadsminnen m.m. Regeringen fattar beslut om nya statliga byggnadsminnen 

efter förslag från Riksantikvarieämbetet.  

 

För närvarande pågår en utredning om omstrukturering av statens bestånd av 

kulturfastigheter. Utredningen ska vara klar 2013. Huvudskär omfattas för 

närvarande inte av den utredningen och har inte heller behandlats i tidigare 

utredningar som rört statens kulturfastigheter. Regeringen har under hand 

meddelat Riksantikvarieämbetet att man avvaktar med beslut om statliga 

byggnadsminnen under den tid nuvarande utredning pågår. 

 

Länsstyrelsen i Stockholms län har påbörjat att ta fram ett förslag på utvidgning av 

Huvudskärs naturreservat. Stora delar av arkipelagen kring Huvudskär ingår i 

detta reservat och tanken är att låta reservatet även omfatta det område som nu 

är aktuellt för avyttring.  

Synpunkter 

Huvudskär har en lång historia som fiskeplats, omtalat bland annat i Sveriges 

första hamnordnig 1450. Under 1800-talet förlorade fisket sin betydelse och andra 

verksamheter som tull och lots etablerades på ön. 1860 byggdes för lotsverket en 

lotsvaktstuga och 1882 ett bostadshus med fyrtorn på taket. En ny fyr av betong 

uppfördes 1931 och det tidigare bostadshuset plockades ned och flyttades. 

Lotsstationen drogs in 1942 och i stället kom militären att ta över delar av ön för 

sin verksamhet.  

 

Bebyggelsen på den aktuella delen av ön har en varierande karaktär även om 

bebyggelsen och dess lägen till stora delar är desamma som på 1800-talet. Fyren, 

tullhuset och lotshuset är de mest utmärkande. Bebyggelsen speglar de speciella 

levnadsbetingelser det medförde att bo och arbeta på ön. Det finns även ett 

kulturarv i form av minnen och berättelser om tullare, lotsar och fyrpersonal som 

verkade på ön, liksom även om kända konstnärer och författare som gästat ön 

under äldre tider. 

 

Ålandsskär/Huvudskär är en representativ ytterskärgårdsmiljö med sparsam 

vegetation. Större delen av ön består av blottat berg med vegetation i sprickor och 

skrevor. Hela skärgårdsområdet är av stor betydelse för fågellivet. Länsstyrelsen 
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har för den sakens skull tagit fram ett förslag till utökning av det befintliga 

Huvudskärs naturreservat. Syftet med den utvidgade delen av reservatet ska vara 

att bevara och vårda ett ytterskärgårdsområde med höga natur- och kulturvärden.  

 

Riksantikvarieämbetet menar att det är viktigt att slå vakt om, inte bara den 

kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen, utan även öns naturvärden och att man 

idag kan röra sig fritt över ön utan att behöva begränsas av hägnader av olika 

slag. Den utökning av naturreservatet som föreslås ger snarare ett mer 

ändamålsenligt skydd av den speciella och värdefulla natur- och kulturmiljön som 

finns på Huvudskär än vad ett skydd enligt förordningen om statliga 

byggnadsminnen skulle kunna ge.  

 

Riksantikvarieämbetet kommer därför inte driva frågan om en 

byggnadsminnesförklaring vidare.  

 

 

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Birgitta Johansen efter 

föredragning av 1: e antikvarien Jan Karlsson. Även biträdande avdelningschefen 

Anita Bergenstråhle-Lind och enhetschefen Markus Dahlberg har varit med om 

den slutliga handläggningen. 

 

 

 

 

Birgitta Johansen 

                                                                 Jan Karlsson 

. 
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