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Sändlista

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter och ny skötselplan för Store
Mosse nationalpark
Natiirvårdsverket har efter samråd med Länsstyrelsen i Jönköpings län tagit fram
förslag till ändrade föreskrifter för Store Mosse nationalpark, en
konsekvensanalys samt ett förslag på en ny skötselplan. Förslagen hittar du via
denna länk:
www.naturvardsverket.se/forslag-foreskrifter-store-mosse
Synpunkter på förslaget
Yttranden som rör förslagen till ändrade föreskrifter, konsekvensanalysen och ny
skötselplan ska sändas till Naturvårdsverket. Yttranden ska komma in senast den
28 april 2015 och skickas med e-post till registrator@naturvardsverket. se,
altemativt med vanlig post till Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm. Ange
ärendenummer NV-09642-11
Förslag till föreskrifter
Naturvårdsverket har efter samråd med Länsstyrelsen i Jönköping sett över
föreskriftema för Store Mosse nationalpark. Syftet med översynen har varit att
se över om ytterligare begränsningar behövts för att skydda värden i
nationalparken men även om det finns onödiga begränsningar som hindrar
friluftslivet i allmänhet. Alla föreskrifter har setts över, uppdaterats och
moderniserats i enlighet med föreskrifter för övriga nationalparker.
Konsekvensanalysen belyser de förändringar av föreskriftema som föreslås.
Förslag till skötselplanen
Förslaget till skötselplan har utarbetats av Länsstyrelsen på uppdrag av
Naturvårdsverket. Syftet med att ta fram en ny skötselplan har varit att se över
behovet av skötselåtgärder för att bevara de höga naturvärden som finns i
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nationalparken, uppnå målen med Natura 2000 och fågeldirektivet samt utveckla
fiiluftslivet samtidigt som syftet med nationalparken uppnås.

Beslut om denna remiss har fattats av biträdande avdelningschef Anna Helena
Lindahl.
Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit sektionscheferna Gunilla
Ewing Skotnickä och Hasse Berglund, handläggaren Gisela Norberg,
föredragande och juristen Emma Thulin Johansson.
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