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Remissvar från Svenska Brukshundklubben (SBK) angående förslag
från Naturvårdsverket avseende ändrade föreskrifter för Gotska
sandöns nationalpark, ärendenummer NV-04872-13
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 För Gotska Sandöns nationalpark bedömer vi
att konsekvenserna av att inte ändra föreskrifterna skulle kunna leda till ett minskat
antal besökare på sikt. En minskning skulle innebära svårigheter att bedriva organiserad
båttrafik till ön och på lång sikt medföra att ön blir mer svårtillgänglig för allmänheten.
Möjliga lösningar på problemet är att staten går in med en förlustgaranti för att bedriva
båttrafik till ön. Konsekvenserna för denna lösning skulle kunna innebära ökade
kostnader för Naturvårdsverket. Slutsatsen blir att det bästa alternativet för att uppnå
syftet med översynen och samtidigt inte äventyra syftet med nationalparken är att göra
det enklare att bedriva kommersiell verksamhet. Det kan ske genom att ta bort
tillståndsplikten för kommersiell verksamhet och ersätta denna med tillståndsplikt för
idrottstävlingar och idrottsarrangemang samt för passagerartrafik med fartyg till och
från nationalparken. Tillståndsplikten för idrottstävlingar och idrottsarrangemang
motiveras av att detta kan skada naturmiljön och störa andra besökare. Tillståndsplikten
för passagerartrafik motiveras av behovet av att kunna ställa krav med hänsyn till
naturmiljön, behovet av att kunna styra antalet besökare samt säkerhetsaspekter för
besökarna..
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.
Hund i nationalpark

När det gäller Gotska sandöns nationalpark är fallet så att det tidigare inte varit tillåtet
att medföra husdjur och denna regel föreslås vara oförändrad av Naturvårdsverket.
Nationalparken ligger så till så att möjligheten och tillgängligheten att vara där med
hund ändå är svår och SBK ser ingen anledning att driva en fråga att öppna upp
möjligheterna att få beträda ön med hund.
Ekonomi

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