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Naturvårdsverket 

106 48 Stockholm 

 

 

Remissvar: Förslag till utvidgning av Björnlandets 

nationalpark och förslag till ändrade föreskrifter och 

ny skötselplan (ärende nr: NV-01017-13) 

 

Inledning 

Naturvårdsverket har i samråd med Länsstyrelsen i Västerbotten och Åsele kommun tagit 
fram förslag till utvidgning av Björnlandets nationalpark, ändrade föreskrifter, en 
konsekvensanalys samt ett förslag till ny skötselplan. 

 

Synpunkter på förslaget. 

Svenskt Friluftslivs synpunkter begränsas till förslaget till ändrade föreskrifter för 
Björnlandets nationalpark. 

I propositionen ”Framtidens friluftsliv” skriver regeringen att skyddade områden såsom 
nationalparker, naturreservat och kulturreservat är en tillgång för friluftslivet och bör göras 
tillgängliga för besökare där så är lämpligt. Vid sidan av skötsel för att bevara natur- och 
kulturvärden är skötsel och förvaltning inriktad på rekreation och tillgänglighet av stor vikt. 
Svenskt Friluftsliv stödjer denna inriktning i naturvårds- och friluftspolitiken men vill 
samtidigt påpeka vikten av att beslut fattas med god kunskap avseende friluftslivets behov. 
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Rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt inom nationalparken 
 
I § 2:6 föreslås förbud mot att ”framföra motordrivet fordon eller parkera utanför anvisade 
vägar och parkeringsplatser”. Svenskt Friluftsliv ställer sig positiv till denna begränsning 
men vill i sammanhanget påpeka att begreppet motordrivet fordon inte stoppar all 
motordriven trafik. Begreppet motordrivet fordon omfattar inte cyklar som drivs av t.ex. 
elmotor, sparkcyklar med motor eller rullstolar som är motordrivna. En lång rad nya fordon 
som inte omfattas av begreppet motordrivet fordon finns redan nu på marknaden och om 
naturvårdsverket vill vara framsynta i dessa föreskrifter bör användandet av dessa fordon 
begränsas i förordningen. 
 
I § 2:7 föreslås ett förbud mot att framföra ”motorbåt, vattenskoter eller annan motordriven 
farkost”. Svenskt Friluftsliv vill i sammanhanget erinra om att Havs- och Vattenmyndigheten 
i regeringsuppdrag från 2013 ”Vattenskotrar och andra mindre motordrivna vattenfarkoster” 
föreslår att upphäva den svenska vattenskoterförordningen och flytta fokus från typen av 
farkost till icke-önskvärda beteenden till sjöss. Om Vattenskoterförordningen upphävs 
kommer definitionen av en vattenskoter tas bort. Svenskt Friluftsliv föreslår att man istället 
bara använder begreppet motordriven farkost. 
 
I § 2:9 b finns en begränsning att ”i zon 2 tälta eller sätta upp vindskydd…”. Samma 
begränsning finns i § 2:10 a. Förmodligen är det en felskrift i § 2:10 a. 
 
Svenskt Friluftsliv ser det som positivt att förbudet mot att rida tas bort i de nya 
föreskrifterna. 
 
En utgångspunkt i översynen av nationalparksföreskrifterna har varit att värna syftet med 
inrättandet av nationalparken och de värden som skall skyddas. Därför bör varje föreskrift 
prövas om den bidrar till syftet med nationalparken. Med denna bakgrund ifrågasätter 
Svenskt Friluftsliv följande föreskrifter: 
 
I § 3 skrivs att ”Utan tillstånd från länsstyrelsen är det inom nationalparken förbjudet att”  
2. ”placera ut skylt, tavla, affisch, orienteringskontroll, snitsel, markering eller liknande.” 
Svenskt Friluftsliv menar att denna formulering är olycklig. Ordet ”orienteringskontroll” bör 
tas bort. Det föreslås ett förbud att utan tillstånd från länsstyrelsen (§3:1) ”genomföra 
idrottstävlingar eller idrottsarrangemang”. Detta förbud omfattar redan all form av 
orientering. Det är olyckligt att kräva tillstånd för samma sak två gånger i en och samma 
förordning. 
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Generella undantag 
 
Stycket under § 4:9 avslutas med ett ”och”. Antingen saknas det ytterligare en punkt eller så 
är det en felskrivning. 
 
 
 

 

 

……………………………………………… 

Ulf Silvander 

Generalsekreterare 

Svenskt Friluftsliv 

 

 


