
2009:067 

C - U P P S A T S

Nationalparker i Sverige med
Haparanda Sandskär som exempel

 Emma Pakisjärvi Forsberg

Luleå tekniska universitet

C-uppsats
 Historia 

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för Samhällsvetenskap

2009:067  - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--09/067--SE



Nationalparker i Sverige med Haparanda Sandskär som exempel 
 

C-uppsats Historia 

Författare: Emma Pakisjärvi Forsberg 

Handledare: Lars Elenius 

 



 1

 

INLEDNING ......................................................................................................................................................... 2 
SYFTE.................................................................................................................................................................... 3 

FRÅGESTÄLLNINGAR........................................................................................................................................... 3 
DISPOSITION ...................................................................................................................................................... 3 
METOD OCH MATERIAL................................................................................................................................. 3 
KÄLLKRITIK ...................................................................................................................................................... 4 
AVGRÄNSNINGAR............................................................................................................................................. 4 
TEORI.................................................................................................................................................................... 4 
TIDIGARE FORSKNING ................................................................................................................................... 6 
NATIONALPARKER .......................................................................................................................................... 6 

NATIONALPARKSKRITERIER................................................................................................................................ 7 
PERIODISERING AV DE SVENSKA NATIONALPARKERNA .................................................................. 7 

FÖRKLARING AV PERIODISERINGEN .................................................................................................................... 9 
NATIONALPARKEN HAPARANDA SANDSKÄR....................................................................................... 10 

BEBYGGELSE .................................................................................................................................................... 13 
KAPELLET PÅ HAPARANDA SANDSKÄR............................................................................................................. 14 
FISKET PÅ HAPARANDA SANDSKÄR .................................................................................................................. 15 
KARLSÖFISKARNA ............................................................................................................................................ 18 
FÖRLISNINGEN AV SKEPPET ELVINE.................................................................................................................. 19 

ANALYS OCH SLUTSATSER ......................................................................................................................... 21 
FRAMTIDA FORSKNING...................................................................................................................................... 22 

SAMMANFATTNING ....................................................................................................................................... 22 
KÄLLFÖRTECKNING ..................................................................................................................................... 23 
BILAGOR............................................................................................................................................................ 26 



 2

Inledning  
 

Haparanda Sandskärs nationalpark bildades 1995 med ”syftet att bevara ett unikt 

skärgårdslandskap i väsentligen orört skick”.1 

 

Något som kan sägas vara symptomatiskt även för bildandet av andra nationalparker, är att 

bevara ett mer eller mindre stort stycke natur orört för eftervärlden. Denna natur har i samtliga 

fall bedömts ha ett värde värt att bevara, bedömningen av värdet har dock varierat över tid och 

har tagit sig olika uttryck. Det intressanta är att studera hur olika kriterier för 

nationalparksbildande har använts under olika tidsperioder. 

                                                 
1 Nationalparkerna i Sverige s. 59 
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Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att studera hur en nationalpark i Sverige kommer till med 

nationalparken Haparanda Sandskär som exempel. Ytterligare ett syfte är att göra en 

periodisering av tillkomsten av svenska nationalparker och studera varför de har bildats i just 

dessa perioder. 

 

Frågeställningar 
 

• Vilka samhällsförändringar står bakom perioderna av nationalparksbildande? 

• Vad gör Sandskär till en nationalpark och vilken period tillhör den? 

 

Disposition 
 

I uppsatsen behandlas först frågor som metod, material, källkritik och avgränsningar. Sedan 

följer ett teoriavsnitt som behandlar frågor kring hur samhället sett ut och vilka politiska 

strömningar som har gett upphov till kriterier för nationalparksbildande. Vidare följer avsnitt 

om nationalparksbildande och en periodisering av dessa. Sist finns en analys av 

periodiseringen och en sammanfattning. 

 

Metod och material 
 

Uppsatsen använder en deskriptiv och kvalitativ metod. En deskriptiv metod är beskrivande 

och redogör för hur något ser ut och lämpar sig väl för översikter som här över Haparanda 

Sandskärs historia.2  Om en forskning försöker svara på frågor vad människor upplevt, ”vad 

är detta?” eller liknande så bör en kvalitativ metod användas. Kvalitativ metod arbetar med 

intervjuer och tolkande analyser av till exempel textmaterial till skillnad från den kvantitativa 

metoden som använder statistiska bearbetnings- och analysmetoder.3 Den största posten är 

läsning av olika sorters texter såsom arkivmaterial, tryckt litteratur och texter på Internet. 

                                                 
2 Ejvegård s. 32 
3 Patel & Davidson s. 14 
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Intervjuer kommer att genomföras med lämpliga personer som har något relevant att tillföra 

uppsatsen. 

Källkritik 
 

De tryckta liksom otryckta källor vilka redovisas i källförteckningen som använts kan anses 

vara trovärdiga. Den skrift vid namn Krav och rekommendationer för byggande på 

Haparanda Sandskär har tillhandahållits av byggnadskontoret hos Haparanda stad. Den har 

uppsatsförfattaren försökt ta reda på diarienummer eller motsvarande för att använda i 

uppsatsens källförteckning, dock utan att lyckas.  

 

Avgränsningar 
 

Uppsatsen handlar om när och i vilken tidsanda svenska nationalparker har bildats. Att 

analysera alla enskilda nationalparkers tillkomst skulle bli allt för omfattande för att rymmas 

inom ramen för denna uppsats varför en periodisering av nationalparksbildandets utveckling 

är det som står i fokus.  Nationalparken Haparanda Sandskär används som belysande exempel 

på hur en nationalparksbildning går till. 

 

Teori 
 
Jakob Christensson skriver i Landskapet i våra hjärtan om svenskens syn på naturen genom 

tiderna, under den sista delen av 1800-talet löd resonemanget kring naturen att inför den var 

alla och envar lika oavsett samhällsställning. I första årgången av Svenska 

naturskyddsföreningens tidskrift återkommer detta resonemang då Thor Högdahl för fram 

naturskyddsfrågan som ett fält där alla oavsett samhällsställning och politisk åsikt kan verka 

för samma mål. Han skrev även att det är den levande naturen som skapar folkkaraktären och 

bestämmer vad för roll en nation spelar i folkens historia. Under den första delen av 1900-

talet var naturen och dess skiftningar på väg att ta över det svenska sinnet som synes. 

Naturskyddstanken fick därmed ett uppsving. 4 

 

                                                 
4 Christensson 2002 s. 56- 
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I Naturen och människan skriver Lennart Andersson om att människan idag fått en distans till 

jorden då de flesta arbetar med yrken som inte har något med jorden och 

livsmedelsproduktion att göra. Jorden som vi alla ändå är beroende av för vår överlevnad. 

Detta avstånd har ökat i och med den industriella revolutionen och har gjort att gamla 

kunskaper om sammanhang i naturen och färdigheter för att utnyttja dem har gått förlorade.5 

 

Dock har fler och fler människor tack vare den industriella revolutionen och den 

samhällsutvecklings som den medförde fått förbättrade levnadsförhållanden. Tidigare led 

människorna ofta brist på materiella ting en brist som nu i västvärlden nästan upphört. Även 

möjligheterna till utbildning och kulturell stimulans har ökat så att det nu är tillgängligt för en 

större mängd människor. De här nya levnadsvillkoren har en baksida då de har lett till en 

ekologisk obalans och människan har kommit bort från den miljö vi ursprungligen är skapade 

för.6 

 

I Europa har människan tidigt börjat använda och omforma naturen och landskapet till sin 

egen nytta. Skogsbruket och bergshanteringen medförde att det tidigt infördes regler för hur 

naturen fick nyttjas och inte utnyttjas. Industrialiseringen sågs inte till en början som ett hot 

mot naturen utan det var en växande nationalromantisk anda som gjorde de välbärgade i 

städerna intresserade av att skydda natur. Den vilda och orörda naturen glorifierades både i 

konst och litteratur.7 

 

I och med industrialiseringen växte järnvägsnätet och möjligheten och lusten hos de 

välbärgade i städerna att resa och se nya platser. Människorna vill se den natur som konsten 

och litteraturen avbildade, de första turisterna flockades kring vattenfall och fjällscenerier. 

När så Sverige fick sin första naturskyddslag var det därför inte så konstigt att det i första 

hand var orörd och storslagen natur som skyddades. 8 

 

                                                 
5  Andersson 2000 s. 131- 
6 Andersson 2000 s. 131- 
7 Hedberg 1987 s. 8 
8 Hedberg 1987 s.8- 
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Tidigare forskning 
 

Tidigare forskning angående bildandet av nationalparker har koncentrerat sig kring bildning 

av enskilda nationalparker och inte om hur det i allmänhet har gått till och om det har funnits 

några gemensamma nämnare. Det finns ett relativt omfattande historiskt verk som behandlar 

Tornedalen vid namn Tornedalens historia vilken har tre band. Däri finns dock inget specifikt 

om Sandskär. Inget annat som behandlar just Sandskär har kunnat hittas. Däremot nämns och 

behandlas Sandskär mycket kort i diverse verk om Norrbotten och Norrbottenskusten.  

 

Nationalparker 
 
Den första nationalparken i världen skapades i USA 1872 då ett område i Klippiga bergen 

kallat Yellowstone skyddades. Efter det tjänade Yellowstone under lång tid som modell för 

liknande skyddsformer av natur. Det var polarforskaren Adolf Erik Nordenskiöld som 1880 

föreslog att en motsvarande form för skyddande av svensk och nordisk vildmark skulle 

införas. Dock dröjde det trettio år innan någon europeisk nationalpark bildades.1904 skrev 

Karl Starbäck en motion till riksdagen angående nationalparker vilken följdes av ett 

betänkande 1907 som kritiserade ”människans av stundens vinningslystnad dikterade, 

hänsynslösa ingrepp” i naturen. Detta ledde till ett ökat engagemang i frågan och 1909 den 25 

juni fick Sverige en naturskyddslag som lagfäste nationalparksformen. 9 

 

Samma år togs beslut om att Sverige som första land i Europa skulle inrätta nio 

nationalparker. De första nio är urskogsområdet Hamra, kulturlandskapen Garphyttan och 

Ängsö, en tiondel av Gotska Sandön och de fem fjällområdena Abisko, Pieljekaise, Sarek, 

Stora Sjöfallet och Sånfjället. Efter detta gick bildandet av nya nationalparker långsamt och 

fram till 1986 bildades endast elva nya nationalparker. 1965 fick Sverige en naturvårdslag där 

det moderna långsiktiga skyddet av natur knöts mer till naturreservat och liknande. Efter det 

har ett stort antal naturvårds- och djurskyddsområden bildats. 1967 bildades Naturvårdsverket 

som fick ta över ansvaret för nationalparkerna av Domänverket. Naturvårdsverket har utrett 

landets främsta naturskyddsvärden och inrättat fler nationalparker. 10 

 

                                                 
9 Hanneberg  1997 s. 11 
10 Hanneberg 1997 s. 11-12 
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1989 presenterade Naturvårdsverket sin ”Nationalparksplan för Sverige” som en ny trovärdig 

plattform för bildandet av nya nationalparker. Under början av 1900-talet inrättades 

nationalparker på inte alltid så genomtänkta grunder utifrån estetiska eller turistiska värden. 

De nationalparkerna levde inte alltid upp till de krav som idag anses höra till denna 

skyddsform. Fördelningen av nationalparker var då starkt koncentrerad till nordliga 

fjällområden medan exempelvis skärgården inte alls var representerade.11 

 

Nationalparkskriterier 
Sverige har idag 27 nationalparker med varierande miljö och de finns i olika delar av landet. 

Nationalparker inrättas av Sveriges riksdag på mark som ägs av staten. Dessa områden ska 

vara storslagna eller särpräglade i sitt slag och ha höga naturvärden samt vara intressanta som 

sevärdheter. Området ska omfatta hela landskapsavsnitt om normalt minst 10 000 hektar och 

det ska till sin huvudled vara natur med ursprunglig karaktär. Detta ska sedan skyddas 

effektivt men samtidigt kunna utnyttjas för friluftsliv, studier och forskning utan att naturen 

tar skada. 12  

 

Bildandet av nationalparker och upprätthållandet av dessa är en viktig del av den globala 

miljövården. Den internationella naturvårdsunionen, IUCN, som bildades 1948 har i 

samarbete med FN-organet för utbildning och kultur, UNESCO, tagit fram kriterier för 

bildande och skötsel av nationalparker. De kriterierna stämmer till stor del med de svenska 

kriterierna som har naturvårdslagen som grund. Nationalparkskongresser ordnas var tionde år 

och regelbundet publiceras listor och statistik över världens nationalparker och andra 

skyddade områden. Idag är nationalparken den mest spridda formen av skydd av värdefull 

natur13 

 

Periodisering av de svenska nationalparkerna 
 

Sverige har 27 nationalparker av vilka de flesta av naturliga skäl är bildade under 1900-talet, 

nedan följer en förteckning över alla nationalparker och dess bildningsår. 

 

                                                 
11 Hanneberg 1997 s. 12- 
12 www.svo.se 
13 Henneberg 1997 s. 12- 



 8

1900-09-tal 

Abisko, Norrbottens län   1909 

Garphyttan, Örebro län   1909 

Gotska Sandön, Gotlands län  1909, utvidgad 1963 och -88 

Hamra, Gävleborgs län   1909 

Pieljekaise, Norrbottens län  1909 

Sarek, Norrbottens län   1909 

Stora Sjöfallet, Norrbottens län  1909 

Sånfjället, Jämtlands län   1909, utvidgad 1989 

Ängsö, Stockholms län  1909, utvidgad 1988 

 

1910-tal 

Dalby Söderskog, Skåne län  1918 

 

1920-tal 

Vadvetjåkka, Norrbottens län  1920 

Norra Kvill, Kalmar län   1927, utvidgad 1989 

  
1930-tal 

Töfsingdalen, Dalarnas län  1930 

 

1940-tal 

Muddus, Norrbottens län   1942, utvidgad 1984 

 

1960-tal 

Padjelanta, Norrbottens län  1962 

 

1980-tal 

Store Mosse, Jönköpings län  1982 

Tiveden, Örebro län och Västra Götalands län  1983 

Skuleskogen, Västernorrlands län  1984 

Stenshuvud, Skåne län   1986 
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1990-tal 

Björnlandet, Västerbottens län  1991 

Djurö, Västra Götalands län  1991 

Tyresta, Stockholms län   1993 

Haparanda Skärgård, Norrbottens län  1995 

Tresticklan, Västra Götalands län  1996 

Färnebofjärden, gränsen mellan Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län 1998 

 

2000-tal 

Söderåsen, Skåne län   2001 

Fulufjället, Dalarnas län   2002 

 

Förklaring av periodiseringen 
De första nationalparkerna bildade 1909 karaktäriseras alla av att de är förhållandevis stora 

och har en storslagen natur. Ett undantag finns dock och det är Hamra i Gävleborgs län som 

bara är 28 hektar stort och består av barrurskog med upp till 300 år gamla träd.  Fem av de nio 

första parkerna ligger i norra Sverige och består av fjäll eller fjällnära områden.  Garphyttan 

och Ängsö är båda områden som till viss del är skapade av människan, odlingslandskap som 

de såg ut på 1800-talet. Den sista av de nio är Gotska Sandön som kan liknas vid dem som 

ligger i norra Sverige med sin karga och öppna natur.14   

 

Margareta Biörnstad skriver i en artikel i tidskriften Bygg och natur om hembygdsrörelsen 

och hur den utvecklats genom tiderna. Hembygdsrörelsen skapades under 1800-talet som en 

följd av de ovan beskrivna samhällsförändringarna för att slå vakt om och bevara 

kulturminnen såsom byggnader och föremål. För att på ett kortfattat sätt beskriva 

hembygdsrörelsens historia använder Biörnstad en kategorisering baserad på årtal och 

världshändelser som kan vara användbar för att analysera periodiseringen av de svenska 

nationalparkerna. Dessa är sekelskiftet 1900, 1930-talet, 1940-talet, 1960-talet och 1970-

talet.15 

 

                                                 
14 http://www.naturvardsverket.se 
15 Biörnstad 1983 
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Kring sekelskiftet 1900 hade Sverige och även övriga världen genomgått stora förändringar 

med skiftesreformer och industrialisering. En tid av stora förändringar gjorde att rörelser som 

syftade till att bevara något, hembygd eller natur, fick fäste och började öka i antal anhängare. 

Under 1930- och 40-talen byggdes lagstiftningen ut angående kulturminnesvård, fornminnen 

och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Under denna tid präglades samhällsutvecklingen av 

en vilja bygga ett nytt och modernt Sverige, det föll sig naturligt för staten att bevaka sina 

intressen gällande samhällsbyggnaden vilket gjordes med ytterligare lagstiftning kring 

kulturminnesvård. Dock var det en utveckling i samklang med samhällsutvecklingen då de 

förändringar som gjordes accepterades till förmån för det samhälle som komma skulle.16 

Nästa fas är 1960- och 70-talen då en ny fas för det svenska samhället inleddes. Nu blev det 

en stor tätortsexpansion och fler och fler byggde fritidshus. Industrin expanderade och därmed 

även en viss miljöförstöring. För att komma till rätta med de problem som följde fick Sverige 

sin första fungerande naturvårdslagstiftning 1964 och under slutet av 1960-talet inleddes ett 

arbete med en fysisk riksplanering. Under samma tid började miljörörelsen att växa fram och 

påverkade med sin opinionsbildning statens insatser i frågan. Här slutar dock Biörnstads 

resonemang så en förklaring till den senare periodiseringen måste sökas annorstädes. 17 

 

Sven Wahlberg skriver i Svenska turistföreningen 100 år från 1986 ett kapitel vid namn 

Turism och naturskydd om hur den svenska naturen bör skyddas från exploatering för att inte 

den ska utarmas av oförsiktiga människor som plockar alla bär, sällsynta växter och rovfiske. 

För att bevara den för eftervärlden och ge barn och barnbarn möjlighet att uppleva den 

storslagna och opåverkade naturen bör den skyddas, det är viktigt att inte ge efter för den 

tidens ökade krav på tillgänglighet med bil och andra motorfordon i nationalparkerna. 18 

 

Nationalparken Haparanda sandskär 
 

Haparanda Sandskärs nationalpark bildades 1995 för att bevara en unik skärgårdsmiljö i norra 

Bottenviken. Nationalparken består av flera mindre och två större öar och den totala ytan 

inklusive vattenområdet är över 60 kvadratkilometer. Sandskär som är den största ön är nästan 

5 kvadratkilometer stor. Den andra större ön heter Seskar-Furö.19 Innan nationalparken 

                                                 
16 Biörnstad 1983 
17 Biörnstad 1983 
18 Sehlin red. 1986 s.242 
19 Haparanda skärgårds nationalpark 
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bildades gjorde Naturvårdsverket 1993 en anhållan till Haparanda kommun om att få förvärva 

fastigheten Sandskär 2:2 eftersom verket avsåg att göra en framställning till regeringen om att 

bilda en nationalpark i Haparanda skärgård. En nationalpark kan bara bestå av mark som ägs 

av staten så därför var en förärvan av marken nödvändig.  Arbetsutskottet ställde sig positivt 

till en försäljning av fastighetetn och gav samhällsbyggnadschefen i uppdrag att förhandla 

med naturvårdsverket.20  

 

När kommunstyrelsen sedan handlade ärendet informerade samhällsbyggnadschefen om 

förhandlingarna och vad som överenskommits där. Försäljningspriset sattes till 580 000 

kronor med ett avdrag på 112 000 kronor för kommunens del i upprustningen av hamnen på 

ön. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna det men även ge samhällsbyggnadschefen i 

uppdrag att förhandla med Naturvårdsverket om möjlighet för kommunen att arrendera en 

stugtomt och uppförande av en stuga i samband med att länsstyrelsen uppförde tre stugor. 

Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 1994 i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

om försäljning. 21 

 

I Naturvårdsverkets landsomfattande plan för nya nationalparker från 1989 ingår att bilda en 

nationalpark i en del av Haparanda skärgård. I och med det ger Naturvårdsverket 1994-03-09 

ett förslag om att bilda en nationalpark av de två öarna Sandskär och Seskar furö och ett antal 

mindre öar i anslutning till dessa. Sandskär beskrivs som den mest intressanta och mest 

välkända ön i Norrbottens skärgård bland annat för den speciella naturen med en snabb 

landhöjning.22 

 

Naturen och miljön är de största orsakerna till att bilda en nationalpark men även de 

kulturminnen som finns på Sandskär väger tungt för ett nationalparksbildande. Ön är 

obetydligt påverkad av exploatering eller fritidsbebyggelse och de många fornlämningarna är 

till största delen orörda. Bottenvikens rika tillgång på fisk har gjort att Sandskär har fungerat 

som bas för fiske under en lång tid. I syftet med att bilda nationalpark ingår att ”skydda 

områdets kulturhistoriska värden” vilket bland annat ska uppnås genom att ”skadegörelse på 

mark och vegetation ej tillåts” samt genom att ”ingen exploaterande verksamhet tillåts”.23 

 
                                                 
20 Kf § 9 1994-01-03 
21 Kf § 9 1994-01-03 
22 SNV:s diarienummer 221-603-94 Nv 
23 SNV:s diarienummer 221-603-94 Nv 
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För Sandskär 2:2 som omfattar Kumpula och Ruutti fiskeläger, se bilaga, finns en 

byggnadsplan från 1971 som all placering av nya byggnader ska följa. Det innebär att det inte 

är tillåtet att bygga på annan mark än den i anslutning till de två byarna. Bebyggelsen ska vara 

sammanhållen och enhetlig. Inom byarna ska sjöbodarna och förråden ligga närmast stranden 

och boningshusen längre upp mot land. Stugorna i Kumpula har fronten mot hamnen som förr 

utgjordes av svackan öster om byn då det gammalt tillbaka fanns en regel som sa att ingen 

fick bygga en stuga som skymde sikten från någon annan stuga mot den egna båten. Idag är 

den gamla hamnen helt bevuxen med lövskog, den nuvarande hamnen byggdes 1933-34 och 

således har stugornas placering inget funktionellt skäl utan är en följd av att stugorna började 

byggas först och hamnen senare.24 

 

Marken under och kring byggnader får inte påverkas genom gräs-, blomster eller 

buskarrangemang för att göra så liten åverkan som möjligt på naturen. Vid byggnation är 

ändring av höjdläget på marken inte tillåten, helgjuten betongplatta på mark är främmande i 

miljön och skall inte användas. Grundläggning för nya byggnader får ske med så kallad 

torpargrund med företrädelsevis kilsten alternativt med plintar. Huvudbyggnadens yta får max 

vara 27 kvadratmeter, skall en större volym uppföras så skall denna alltid delas i flera och 

syftet skall alltid vara av allmänt intresse. 25 

 

Takmaterial skall vara plåt eller papp, tegel och betongtak hör inte hemma i miljön och därför 

godkänns inte heller plåttak som imiterar tegel. Traditionellt har stugorna uppförts i timmer 

med eventuellt panelklädd fasad. Tillbyggnader och förråd har nästan alltid varit uppreglade 

med panelutsida. Endast trä godkänns alltså som fasadmaterial. Timmerfasader har alltid varit 

planhuggna mot utsidan så nya timringar med rundstock eller panel som imiterar detta 

godkänns inte. Träpanel som idag är det vanligaste skall helst utgöras av lockpanel eller med 

ribb på stående panel. Liggande panel har ej förekommit gammalt tillbaka. Traditionellt har 

byggnaderna varit rödmålade med vita knutbrädor och fönster- och dörrfoder. Så kallad 

snickarglädje har inte förekommit och godkänns ej på ett nybygge.26 

 

                                                 
24Krav och rekommendationer för byggande på Haparanda sandskär  
25 Ibid 
26 Krav och rekommendationer för byggande på Haparanda Sandskär 
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Bebyggelse 
Bebyggelsen på Sandskär skyddas av Plan- och bygglagen genom att den klassats som 

kulturhistoriskt värdefull. Därför bör underhåll och förändringar av byggnader där ske med 

varsamhet och enligt den lokala traditionen.27 De som har stugor på Sandskär äger eller 

arrenderar själva stugan men inte marken den står på då staten äger all mark inom 

nationalparken. 28 

 

Bebyggelsen är koncentrerad till två platser, Kumpula och Ruutti. I Kumpula, där den anlagda 

hamnen finns, finns den mesta bebyggelsen. I Ruutti ligger färre stugor och på den 

nordöstliga udden Matalakarvo vid en naturlig landstigningsplats finns en ensam stuga. 

Mellan Kumpula och Ruutti på en ås ligger kapellet som kommit dit omkring 1800. 

Fiskarstugorna hade och har ofta en timrad stomme och de flesta har med tiden blivit 

panelklädda utom en del uthus. Till största delen är byggnaderna röda med detaljer i vitt och 

de har ofta en stengrund. Stugorna har ofta haft tillhörande sjöbod, båthus, förråd och avträde 

och de har legat i anslutning till stugorna. Av dessa så har flera flyttats i omgångar på grund 

av landhöjningen.29 

 

Resvirkesbyggnaderna är något yngre även om timring förekommit in på 1900-talet. Till 

största delen har dock de timrade byggnadernas form behållits även vid användandet av en 

annan byggnadsteknik. Takvinkel och storlek på dörrar och fönster kan dock skilja sig åt. 

Båthus och andra tillhörande byggnader är även de ofta timrade men eftersom de har flyttats 

så har de ofta i samband med det byggts om och till. Mellan bostadsstugor och grupper av hus 

finns ofta stensatta gångar och spänger.30 

 

Miljön på Sandskär har ett bebyggelsehistoriskt värde främst genom de välbevarade 

bostadshusen och ekonomibyggnaderna. Deras utformning och storlek genom olika 

tidsskeden ger en vittnesbörd över hur landet togs i anspråk och brukades och 

förutsättningarna för detta. När förändringar ska göras i denna miljö så ska särskild varsamhet 

iakttas för att hindra rivningar eller andra ingrepp som skadar kulturmiljöns grundvalar. Det är 

viktigt att så mycket som möjligt bevaras på lång sikt till senare generationer. Förändringar 

behövs men det är avgörande hur de sker. Gällande underhåll som bör ske men inte gör det är 

                                                 
27 Bebyggelseinventering s3 
28 Ibid s55f 
29 Bebyggelseinventering s55ff 
30 Bebyggelseinventering s 55f 
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det svårare att få en god utveckling då det kan vara en följd av andra skeenden i samhället 

som att jordbruket har små möjligheter till traditionell hävd eller att arbetstillfällen minskar 

och därmed befolkningen i bygden. 31  

 

Kapellet på Haparanda Sandskär 
Freden med Ryssland 1809 klöv Tornedalen mitt itu och bildade en svensk och en finsk del av 

något som tidigare varit en helhet. Tidigare hade socknarna omfattat båda sidor om älven men 

nu med delningen så fann sig en del av de nya socknarna stå utan kyrka, prästgård och annat 

som hör till en socken. Därför beslutades att en delning av socknarnas inventarier skulle ske 

så att alla fick något. Vid den här tiden var kyrkan en viktig del av livet för de allra flesta så 

att inte få gå i sin invanda kyrka blev ett stort steg. Det beslutades att under en period av tre år 

skulle samma kyrkor användas följt av att kyrkor skulle byggas i de nya socknarna. Sandskärs 

fiskekyrka som kapellet kallades ingick i det som svenska Nedertorneå socken fick i 

delningen. 32 Kapellet är ursprungligen ett kronomagasin 33 som före fredsslutet 1809 flyttades 

från Björkö i Torneå till Sandskär. 34  I kapellet hölls gudstjänst en gång varje säsong som 

varade från mitten av juni till Bartolomeusdagen i slutet av augusti. Någon från fiskeläget fick 

vara försångare under andakterna. 35 Eftersom fiskarna säsongvis ofta bodde långa tider i 

fiskelägena ute i skärgården så byggdes kapell på en del öar för att ombesörja det andliga 

livet. Det äldsta kapellet i norrbottens skärgård är det på Småskär, i Luleå skärgård, från 1720 

att jämföra med Sandskärs kapell som är från början av 1800-talet.36 Kapellet ligger på en ås 

ca 300 meter ifrån fiskeläget. Det är 9.8 m långt och 9.7 m brett och har en höjd av 8.5 m och 

byggt i liggande timmer med en stående lockpanel som är senare än själva timringen. Taket är 

brutet och spånklätt med en klockbock med huv i den västra delen. Det har tvådelade 

smårutiga vitmålade fönster med fönsterluckor på tre sidor. På den västra sidan finns dörren 

som är tvådelad med vitmålad liggande slät panel på utsidan. Invändigt finns endast ett rum, 

själva kyrkorummet som är öppet till nock. Det finns en mittgång med sju bänkar utan 

ryggstöd, fem bänkar nordost om altaret och två ”herrskapsbänkar” sydost om det. Istället för 

                                                 
31 Ibid s 5 ff 
32 Tornedalens historia III s. 64f 
33 Ja Udde 
34 Fiskekapell vid norrbottenskusten s 104 
35 J.A Udde 
36 Lundholm 1985 s 213 
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predikstol finns en läspulpet på altarrundeln. Intill detta på väggen finns en minnestavla över 

en förlisning av ett fartyg 1886. Klockan är enligt inskription gjuten 1816.37 

 

Kapell som ligger så här avskiljt till och inte nyttjades under hela året hade ofta dubbla 

funktioner. Om sommaren användes de som gudstjänstlokal och om vintern som 

förvaringsutrymme. Till Sandskär kom ofta fiskare från Karlsö som ligger utanför Uleåborg 

på den finska sidan. De kom med storbåtar och lämnade kvar sina mindre i kapellet efter att 

de förberetts för vinterförvaring genom att tjäras.38 

 

I anslutning till kapellet finns en gravplats med fyra gravar. En tillhör Olof Viktor Andersson 

som omkom vid fartyget Elvines förlisning och en Anders Mattsson Prokko från Karlsö som 

knivhöggs 1779. De två andra gravarna tillhör en gammal enstörig fiskare som hette Heikki 

och levde under 1800-talet och den sista tillhör ett okänt strandlik som hittades 1911.39 

 

Fisket på Haparanda Sandskär 
Vid en fornminnesinventering har konstaterats att det finns lämningar av husgrunder och 

båtlänningar av vilka de äldsta dateras till 1400-tal. Av dessa lämningar går dock inte att sluta 

sig till vilket slags fiske som bedrivits. Däremot finns det andra källor som behandlar fisket 

som jordeböcker där det omtalas att det under 1500-talet fiskades strömming och annan 

småfisk, under 1600-talets sista hälft fiskades lax. På 1820-talet berättar jordeböckerna att det 

fanns 40 kåtor och fiskebodar som hörde till strömmingsfisket.40 

 

Sandskär var tidigare ett skattefiske som kronan ägde men som sedan sålts till enskilda 

fiskare. 41 1821 fick två fiskare från Nikkala och Haparanda stad rätt att fiska på Sandskär 

med mockor efter lax, sik och harr. För detta fick de årligen betala 10 marker salt lax och 10 

marker salt sik. De fick endast fiska på åtta särskilda ställen och med ett specificerat antal 

mockor. Dessa två fiskare fick inte heller hindra andra från att idka fiske efter småfisk. 1828 

innehades lax- och sikfisket på Sandskär av Johan Henrik Sjöholm på obestämd tid. För det 

fick han årligen erlägga två lispund salt lax och två lispund och 18 marker salt sik. Denne 

Sjöholm häktades för att ha begått ett brott och 1834 förklarade länsstyrelsen att lax- och 
                                                 
37 Fiskekapell längs norrlandskusten s104 
38  Fiskekapell längs norrbottenskusten s 108 
39 Enligt uppgift av Staffan Svanberg, Haparanda 
40 Tornedalens historia II s. 175 
41 Tornedalens historia III s. 279 
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sikfisket skulle bjudas ut på arrendeauktion från och med 1835 och detta på sex år i taget. 

Fisket arrenderades ut återigen från 1841. 1853 beslöt länsstyrelsen med anledning av 

Kungliga brevet den 22 mars angående skatteförsäljning av kronans utarrenderade fisken att 

låta sälja laxfisket på Sandskär i Nedertorneå socken och småfisket på Sandskär i Nederkalix 

socken. 42 

 

Vid auktionen inkom dock inga bud på fiskena då den årliga taxan blivit för hög och det 

förmodades att båda fiskena var belägna på samma ställe. För att råda bot på förvirringen 

anmodade länsstyrelsen den lokale kronofogden att ta reda på mer om fiskena. Denne svarade 

den 21 oktober 1853 i en skrivelse att Sandskär bestod av två öar förbundna med en sandbank 

och hur stora dessa var och hur de ligger i förhållande till andra öar. Han skriver vidare att 

Sandskär ligger för öppna havssjön så att de dyra näten och fiskeredskapen riskerar att 

förstöras i stormar, i synnerhet sydliga, och att dessa om de inträffade under våren skulle 

kunna förstöra hela säsongens laxfiske. Laxen och siken fiskades nämligen i grynnor som var 

helt oskyddade av holmar eller öar så att fisken inte heller fick skydd från stormarna. Detta 

var orsaken till att ingen ville överta fiskena och i synnerhet inte till den taxan. I Nederkalix 

socken stod ingen holme vid namn Sandskär att finna. Efter detta föreslog länsstyrelsen att 

lax- och småfisket på Sandskär skulle slås ihop och taxan minskas för att sedan ges ut på 

auktion och försäljning. När taxan fastställts på nytt till två lispund lax och tre lispund sik 

genomfördes en auktion som inte fick några anbud. Därefter hemställde länsstyrelsen att 

Sandskärs fiske borde uteslutas ur kronans jordebok och fiskelängder då det saknade värde.43 

 

I juni 1857 meddelade dock länsstyrelsen att efter att Sandskärs fiske uteslutits ur jordeboken 

hade hamnfogden i Haparanda stad J.F Granberg erbjudit sig att köpa fisket på Sandskär, 

detta till ett pris av den satta taxan och 2 riksdaler banko. När länsstyrelsen då anmodade de 

som via optionsrätt hade anspråk på fisket att anmäla sina anspråk så bjöd bonden Nils Mäki 

på Seskarö 4 riksdaler banko. Då erbjöd tidigare nämnda Granberg istället 8 riksdaler banko 

varefter Mäki bjöd 13 riksdaler banko. Efter detta anmodade länsstyrelsen om en ny auktion 

och detta verkställdes den 5 december 1857 varvid Sandskärs fiske med en årlig ränta av två 

marker salt lax och tre lispund sik ropades in av J.F Granberg för 37 riksdaler 36 skillingar 

banko. Samtidigt auktionerades fisket på den norra sandudden men inga bud inkom och då 

åtog sig Granberg det om han fick inlemma det med Sandskär fiske. Den 26 oktober 1859 

                                                 
42 Kulju 3 s. 1ff 
43 Ibid s. 3f 
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utfärdade länsstyrelsen ett skatteköpebrev för kronofisket Sandskär och Norra sandudden åt 

J.F Granberg. 1881 förordnades genom ett Kungligt brev att Sandskär och grunden Mali och 

Hietala skulle användas för lotsverkets behov och fritt få användas av allmänheten som 

nödhamnar. 44 

 

 Sen gammalt var Sandskär en stor bas för strömmingsfisket eftersom det runt ön finns 

strömmingsrika undervattensrev.45 Under fiskesäsongerna tjänstgjorde en hamnfogde som 

hade till uppgift att övervaka ordningen i fiskeläget och på fiskeplatserna. Hamnfogden skulle 

även bokföra fiskelägets inkomster och utgifter, där ingick även kyrkans räkenskaper. Varje 

fiskare var skyldig att erlägga avgift till fiskelägets kassa.46 De äldsta protokollen från 

hamnlaget förkom i en brand hos dåvarande hamnfogden J.W Söderholm i Nikkala i slutet av 

1800-talet. Därför saknas mycket information om Sandskär och händelser där. Den siste 

hamnfogden vald av hamnlaget var Johan Kulju som dog 1959. Hamnlaget hade sin egen 

domstol där de dömde om brott mot helgfirande, svordomar och överdåd vid fisket, det var 

viktigt att inte utmana ödet.47 Eftersom fiskarna under sommarsäsongen kunde bo i 

fiskelägena under längre tid på grund av avståndet till hembyarna så löstes problemen med att 

upprätthålla ordningen med att skapa egna samhällen med egna lagar liksom egna kapell. 

Därför uppstod en organisation av hamnlag eller fiskelag där gemensamma regler om 

exempelvis tider när båtarna fick gå ut för fångst. Ibland kunde även så kallade krönare utses 

som kontrollerade att lagligt mått användes i strömmingstunnorna.48 

 

Hamnstämman eller hamnlagets domstol där gemensamma beslut togs hölls i samband med 

besök av en präst från fastlandet. Prästen hade med sig en myndighetsperson som ofta fick 

fungera som ordförande vid stämman. Hamnfogdens räkenskaper gicks igenom och 

påföljande års hamntaxa fastställdes.49 I gamla protokoll från hamnstämmor förekommer 

punkten ”spadarne tjärat” ofta. Troligtvis avses spadar med järnskodd framkant som bland 

annat användes vid förbättringsarbeten av hamnen. Hamnen i Kumpula under 1800-talet låg ej 

på samma plats som idag, dåvarande hamnen är idag en slybevuxen sänka strax söder om 

stugorna. Den hamnen hade ingen naturlig eller byggd vågbrytare som skydd för båtarna vid 

hårt väder så fiskarna var tvungna att dra upp båtarna på land. Därför var det tvunget att med 
                                                 
44 Kulju 3 s. 5f 
45 Tornedalens historia III s. 284f 
46 J.A Udde  
47 NSD 77.05.11 
48 Lundholm 1985 s. 213 
49 Kulju s9 
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spadar rensa inloppet och hamnbassängen från sand och grus som vågorna fört med sig. 

Sådana talko-arbeten utfördes när vädret var ogynnsamt för fiske. 1891 infördes dock en 

förbättring vid dessa arbeten då 9 järnspadar inköptes för 12 kronor och 88 öre.50  

 

Karlsöfiskarna 
Under 1700-talet kom fiskare från Karlsö, som ligger strax söder om Uleåborg, till Sandskär 

för att fiska strömming. I en bok av J.L Suomela som handlar om Hailuoto, Karlsö på finska, 

skriver han om Karlsöbornas resor till det avlägsna fiskevatten som Sandskär och dess 

omgivningar var. När fisket i hemmavattnen kring Karlsö minskade var befolkningen där 

tvungna att antingen intensifiera jordbruket eller flytta fisket till mer givande vatten. Många 

fortsatte hellre med fisket även om de var tvungna att bege sig längre bort. De äldre hade 

berättat om hur de flytt till svenska öar och kuster vid orostider och på så sätt kom det sig att 

fiskarna sökte sig till Sandskär och Malören.51 

 

Fiskarna seglade ut till de svenska öarna i slutet av juli och återvände i september. Vid det 

laget hade strömmingen lekt färdigt och försvunnit ut till djupare vatten och till sådant vatten 

hade inte Karlsöborna redskap att fiska med. Strömmingen de fiskat och packat i fjärdingar 

såldes på höstmarknaden i Uleåborg. Vid resorna till och från Sandskär och Malören 

användes för ändamålet byggda större lastbåtar. Till fisket användes mindre båtar försedda 

med både segel och åror. Det var dessa som lämnades kvar i kapellet på ön för 

vinterförvaring. I och med de dåliga hamnförhållandena på ön så fick fiskarna dra upp en del 

av de större båtarna på land under tiden de var på ön.52 

 

De som kom från Karlsö hade proviant och fiskeredskap med sig som skulle räcka för hela 

säsongen. Provianten utgjordes till största delen av torkat bröd, mjöl och saltkött. En del hade 

även getter mig sig för att få färsk mjölk.  För att spara plats i båtarna för proviant och 

redskap så hade de inte färdigmonterade fjärdingar för fisken utan laggar och lock 

transporterades i knippen färdigkapade och hyvlade. Även banden som höll ihop de färdiga 

fjärdingarna tillverkades innan avresan. Fjärdingarna sattes sedan ihop allt eftersom de 

behövdes för strömmingsförvaringen. Strömmingen saltades och till det gick det åt stora 

mängder grovsalt som även det medfördes hemifrån. Om det tog slut under säsongen så 

                                                 
50 Kulju s 13 
51 Kulju s.1ff 
52 ibid 
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köptes mer från köpmännen i Torneå och senare från Haparanda. Under normala år kunde ett 

båtlag komma upp i ett- eller tvåhundra fjärdingar strömming men under ett dåligt kunde 

fångsten uppgå till bara en tiondel, det var alltså trots alla strapatser ingen säker utkomst.53 

 

När Finland kom att tillhöra Ryssland och riksgränsen drogs så kom Karlsöfiskarnas långväga 

fiskevatten att hamna i ett annat land vilket gjorde att de fick söka sig nya fiskevatten. När 

förhållandena stabiliserat sig mellan grannländerna kunde dock fiskarna återvända till 

Sandskär men då behövde de ett pass som skrevs ut i Uleåborg för att få vistas i Sverige.54 

Karlsöfiskarna fortsatte att komma till Sandskär för att fiska ända in på början av 1900-talet. 

Det var då endast två båtlag som kom, Johan Ruonala och Daniel Tausta. Vid samma tid var 

det 20 svenska båtlag som fiskade på Sandskär.55 

 

Förlisningen av skeppet Elvine 
Den 3 oktober 1886 på morgonen höll fiskaren och bonden Petter Abraham Koski på att sköta 

om några kalvar han haft på bete på Sandskär under sommaren. Både lax- och 

strömmingsfisket var för året avslutat och Petter Abraham och hans dräng var de enda som 

befann sig på Sandskär. Under natten hade det blåst hård sydvästlig vind med bitvis 

stormvindar och det enda som återstod för Koski och hans dräng var att invänta bättre väder 

för resan hem. Medan Koski höll på med sina kalvar så tyckte han sig höra röster över dånet 

från havet. När han gick ut från skjulet där kalvarna hölls såg han några män som stod 

utanför. Gruppens ledare kom fram till honom och talade om för Koski att hans namn var 

Ingelsson och att han var kapten på skonerten Elvine från Helsingborg. Skonerten hade 

föregående natt strandat på ett rev vid den lilla holmen Islandet väste om Sandskär. Männen 

hade lämnat skeppet med livbåten för att ta sig i land på Sandskär men livbåten vattenfylldes 

och kantrade närmare land. En av besättningsmännen som legat sjuk i lunginflammation sågs 

först vid vattenytan men försvann sedan. Det tog tid innan den övriga besättningen fick tag i 

honom och fick upp honom på land för att göra återupplivningsförsök. När kaptenen insåg att 

jungmannens liv inte gick att rädda så tvingades han tänka på den övriga besättningens 

säkerhet.  Så därför började de ta sig mot stugorna som de sett från Elvines däck och lämnade 

den livlöse på stranden. 56 

                                                 
53 Kulju s.1ff 
54 Ibid 
55 Kulju s 16 
56 Kulju 2 s 1ff 
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Tillsammans med Koski begav sig besättningen tillbaka till strandningsstället och tog med sig 

den döde till kapellet. Koski hade inte tillräckligt med förnödenheter med sig för att dela det 

med besättningen så därför beslöt de sig för att ta en av hans båtar och bege sig till skeppet för 

att där hämta sådant som besättningen varit tvungna att lämna. På grund av vädret så var det 

mycket svårt att ta sig till Elvine men det gick. Trots att avståndet inte var så stort, omkring 

tre kilometer, så tog det flera timmar för männen att ta sig fram. Dagen efter när vinden 

mojnat så ansåg Koski att han kunde segla till fastlandet med det förlista skeppets besättning. 

Eftersom kaptenen även efter döden bestämmer över sin besättning så lämnades den döde 

jungmannen kvar på Sandskär och en enkel kista spikades ihop. Väl på fastlandet så sökte 

besättningen upp kronolänsmannen och redogjorde över händelsen. Kaptenen blev även 

intervjuad i Haparandabladet.57 

 

Sommaren efter förlisningen kom den avlidnes, Olof Viktor Andersson, föräldrar från 

Gärdslösa på Öland till Sandskär för att ha en jordfästning och placera ut en gravsten. Vid 

jordfästningen närvarade förutom prosten och föräldrarna alla som vid den tiden vistades i 

fiskelägena Ruutti och Kumpula.58 

 

Elvine var försäkrad men försäkringsbolaget ansåg att det ej kunde bärgas och därför bjöds 

det ut på anbud. Det var inte många som bjöd då det fanns en stor risk att det skulle krossas av 

isskruvningar under vintern. De som till slut köpte henne var två kompanjoner som avsåg att 

rusta upp henne och använda i sin kustsjöfart. Skeppet klarade vintern och började repareras 

men vid ett tillfälle så fattade det eld utan att den som arbetade ombord kunde göra något åt 

det. Hela skeppet brann ner till vattenlinjen och när det övre var borta så flöt det som var kvar 

in till land och kastades senare upp på land av stormar. Där blev det kvar och finns så än men 

tack vare landhöjningen så finns resterna nu högt upp på land.59 

 

I en tidningsartikel i NSD från 1986 återges dock förloppet med Elvine på ett annorlunda sätt. 

Här uppges att de som befann sig på Sandskär kurade i sina stugor då det stormade men 

plötsligt så rycktes en dörr upp och där uppenbarade sig en genomblöt utmattad man som 

sjönk ihop i dörren och berättade att han var utsänd av en strandad besättning för att söka 

                                                 
57 Kulju 2s. 1-6 
58 Ibid 
59 Ibid 
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hjälp. Alla fiskare gav sig av för att söka efter besättningen och till sist hittades den men en 

låg död kvar på stranden, jungmannen Olof Viktor Andersson.60 

 

På frågan om det finns några rester kvar av skeppet Elvine som förliste utanför Sandskär på 

1800-talet svarar Staffan att delar av kölstocken ligger kvar långt upp på land där det nu växer 

skog. Det som hände med Elvine efter förlisningen och utauktioneringen var att de nya ägarna 

började rusta upp henne men under det arbetet började skeppet att brinna på midsommarafton. 

Den besättningsman som omkom i samband med förlisningen är begravd på ön och året efter 

händelsen kom hans föräldrar resande från Gärdslösa på Öland med en stor gravsten. Att 

gravstenen är stor beror på att det i Gärdslösa slipades stenar med oxvandring och det således 

var lätt för dem att få tag i. 

 

Analys och slutsatser 
 

En svensk nationalpark kan endast bildas på mark som ägs av staten varför en 

nationalparksbildning ofta börjar med att staten köper den mark som naturvårdsverket har 

föreslagits bli nationalpark. Naturvårdsverket utreder vilka områden i landet som har sådana 

värden att de skulle kunna bli till nationalparker och har utarbetat en plan för vilka områden 

som ska föreslås bli nationalparker och inom vilken tidsrymd. Ett område som kommer ifråga 

för nationalparksbildning måste uppfylla vissa kriterier 

 

Naturen ska vara särpräglad och ha en mångfald av växttyper och djur. Den ska även vara av 

intresse som besöksmål, vara relativt lättillgänglig och omfatta minst 10 000 hektar och vara 

ursprunglig till karaktären. De svenska nationalparkskriterierna stämmer till stor del med de 

kriterier som FN-organet UNESCO ställt upp. 

 

De svenska nationalparkerna har bildats i perioder under de senaste etthundra åren. Olika 

samhällsförändringar har stått bakom de olika perioderna. Den första perioden är en följd av 

den industriella revolutionen och människans behov av att hitta tillbaka till naturen som hon 

blivit alienerad från. Det svenska nationalparksbildandet inspirerades av bildandet av 

nationalparker i USA som exempelvis Yellowstone, de första svenska nationalparkerna består 

alla utom en av stora och särpräglade områden. 

                                                 
60 NSD 86-10-03 
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Nationalparken Haparanda Sandskär har i det här sammanhanget använts som belysande 

exempel på en nationalparksbildning i den sista perioden. De nationalparker som bildats under 

den perioden har alla funnits med i den plan för nationalparksbildande i Sverige som 

Naturvårdsverket tagit fram. Den planen är den första i sitt slag i landet och antog 1989. De 

nationalparker som där föreslås bildas är av olika karaktär och storlek men har alla det 

gemensamt att de omfattar olika naturtyper som inte alla är naturligt förekommande utan vissa 

är skapade av människan med betesängar och odlingslandskap med stor växtrikedom. I och 

med det avtagande jordbruket och dess modernisering riskerar vissa växttyper att dö ut. 

 

Framtida forskning 
Ett område som skulle vara intressant att studera i framtiden är att göra en djupare analys av 

om inte alla så åtminstone en nationalpark från varje period. Detta för att se om det finns 

ytterligare mönster i nationalparksbildandet som inte framkommit i den här uppsatsen. Ett 

annat område av intresse att studera vore om det finns någon skillnad i nationalparksbildandet 

i de olika delarna av Sverige. 

 

Sammanfattning 
 
Nationalparker är en relativt ny företeelse i Sverige, de första nationalparkerna fyller 100 år 

samma år som denna uppsats färdigställs. Sverige har idag 28 nationalparker som vilka alla 

har bildats i olika tid och med olika samhällsförändringar som bakgrund. Syftet med 

uppsatsen har varit att göra en periodisering av nationalparksbildandet och se vad denna 

periodisering har för olika orsaker i samhällslivet. Sex olika perioder har kunnat upptäckas 

och dess orsaker har varit industrialisering, depression, folkhemsbygget, lagstiftning kring 

kulturminnesvård, hembygdsrörelsens utbyggnad och miljövård. 

 

Nationalparken Haparanda Sandskär har använts som exempel på hur processen kring en 

nationalparksbildning går till och som exempel på en nationalpark från den senaste perioden.  
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