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Remissvar från Svenska Brukshundklubben (SBK) angående
förslag från Naturvårdsverket avseende ändrade föreskrifter
för Pieljekaise nationalpark, ärendenummer NV-04876-13
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 äventyra syftet med nationalparken är att ändra förbudet
mot kommersiell verksamhet till en tillståndsplikt för arrangemang med fler än 35
deltagare eller arrangemang som genomförs fler än tre gånger per år, kombinerat med
tillståndsplikt för hundspann med fler än fyra hundar. Arrangemang som inte uppfyller
dessa kriterier bedömes normalt sett inte skadar värdena i nationalparken och de ska
därmed inte behöva tillstånd.
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

Att vistas i våra nationalparker är en förmån och SBK ser mycket positivit på att det
tillkommit lättnader på rätten att medhava hund inom Pieljekaise nationalpark i den
mån hunden hålls kopplad

2 § Inom nationalparken är det förbjudet att p 8. ”medföra okopplad 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
Tillägget att det i kommersiellt syfte krävs tillstånd för att framföra hundspann
med fler än fyra hundar är ändå en förbättring då det i de tidigare föreskrifterna var
helt förbjudet med kommersiell verksamhet.
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