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Remissvar från Svenska Brukshundklubben (SBK) angående
förslag från Naturvårdsverket avseende ändrade föreskrifter
för Blå jungfruns nationalpark, ärendenummer NV-04602-13
Bakgrund

Naturvårdsverket har fått ett uppdrag i sitt regleringsbrev att se över föreskrifterna för
landets nationalparker bland annat i syfte att möjliggöra kommersiell verksamhet.
Grunden till uppdraget i regleringsbrevet återfinns i propositionen ”Framtidens
friluftsliv”
Naturvårdsverkets förslag

Naturvårdsverket gör bedömningen att det bästa alternativet för att uppnå syftet med
översynen och samtidigt inte riskera säkerheten för besökare är att införa samrådsplikt
för organiserade arrangemang. Förslaget om samrådsplikt istället för tillståndsplikt
öppnar upp möjligheterna för fler aktörer i kommersiell organiserad form och på så
sätt även möjligheten att fler besökare kan få uppleva nationalparken.
För att entreprenörer inom äventyrs- eller friluftsarrangemang med t.ex.
kajakexpeditioner ska kunna verka i nationalparken, och därmed kunna dra nytta av att
tillståndsplikten tas bort, behöver det finnas möjlighet till övernattning. Även för andra
besökare kan ett stort mervärde skapas genom att övernattning på ön under enkla
förhållanden tillåts. Därför föreslår vi att övernattning på ön ska få ske på anvisad plats
och under högsäsong. Med hänsyn till öns förutsättningar kommer antalet
övernattningsplatser vara få. Övernattningsmöjligheten gynnar även det ideella
organiserade och det oorganiserade friluftslivet. För att besökare ska kunna tillaga mat
och varm dryck föreslås att friluftskök ska kunna användas i anslutning till
övernattningsplatser. Eftersom det kan vara torrt på ön under sommaren och en brand
skulle äventyra nationalparkens värden, är det nödvändigt att begränsa användning av
öppen låga till övernattningsplatser där släckningsutrustning ska finnas.
Idrottstävlingar och träningsarrangemang kan påverka områdets naturvärden negativt
om de genomförs på fel sätt. Därför föreslås tillståndsplikt för denna typ av
verksamhet. Med hänsyn till att upplevelsevärdet för besökare på ön inte ska försämras,
den dykverksamhet som förekommer inom området ska kunna bedrivas säkert, och
med hänsyn till djurlivet, föreslås även en hastighetsbegränsning till 8 knop inom
vattenområdet. Det kan i framtiden även bli aktuellt med persontranporter till ön med
s.k. ribbåtar (höghastighetsbåtar), vilket föranleder att begränsa hastigheten i anslutning
till ön.
SBK:s synpunkter
Allmänt

SBK värnar om allemansrätten och har högt på agendan, när det gäller våra
grundutbildningar för hundägare, att informera och sprida budskap om hur man ska
och för röra sig i skog och mark och vilka tider på året det råder särskilda
bestämmelser. SBK bedriver också en stor del av verksamheten i skog och på fält, dels i
den organiserade tränings- och tävlingsverksamheten, men också i rent rekreationssyfte
för hund och människa, vilket i praktiken betyder att SBK:s medlemmar nyttjar och
uppskattar rätten att bevista våra nationalparker med sin hund under organiserade
former. Blå jungfruns nationalpark ligger så till så SBK:s bedömning att vi skulle

Postadress: Box 4, 123 21 Farsta ∙ Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta ∙ Telefon: 08-505 875 00 ∙ Fax: 08-505 875 99
Organisationsnummer: Svenska Brukshundklubben: 802000-4605 ∙ Brukshundservice Sverige AB: 556448-6453
info@brukshundklubben.se ∙ www.brukshundklubben.se

anordna arrangemang inom området är mycket liten men i de fall det skulle uppkomma så har
SBK upparbetade rutiner för anmälan och dispensansökan.
Hund i nationalpark

Att vistas i våra nationalparker är en förmån och SBK ser mycket positivit på att det inte
tillkommit några inskränkningar på rätten att medhava hund inom Blå jungfruns nationalpark.
SBK tycker också att den förtydligande skrivningen som rör rätten att ha med sig hund i
nationalparken är bra;

2 § Inom nationalparken är det förbjudet att p 10. ”medföra hund eller annat husdjur som
inte är kopplat”.
Ekonomi

Förslaget från Naturvårdsverket har ingen ekonomisk påverkan för SBK eller dess medlemmar.
Sammanfattning




SBK ställer sig positiv till de förändringar som föreslås i föreskriften
Undantaget med möjligheten för behörig person att söka skadat vilt med okopplad hund är
tydligt
Förtydligandet av texterna överlag är positivt då man kan undanröja missförstånd

