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Remissvar från Svenska Brukshundklubben (SBK) angående
förslag från Naturvårdsverket avseende ändrade föreskrifter
för Stenshuvuds nationalpark, ärendenummer NV-04888-13
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 ersätta det
tillstånd för kommersiell verksamhet som krävs idag med att det endast krävs tillstånd
för organiserad verksamhet utanför anvisade stigar, anläggningar och platser. Detta
hämmar dock all verksamhet utanför anvisade platser, även den som inte skadar
nationalparken, och bör därför kompletteras så att endast grupper över 50 personer
utanför anvisade platser behöver tillstånd.
Genom översynen och förtydligandet av övriga föreskrifter blir dessa mer förståeliga
vilket underlättar för såväl kommersiella som ideella aktörer liksom för den besökande
allmänheten att veta vad som gäller i den aktuella nationalparken.
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. I föreslagna förskrifter hänvisas till de kommunala ordningsföreskrifterna där
det skall framgå vilken period på året som det inte är tillåtet att medföra hund på
badstranden. SBK har full förståelse för att det kan vara olika regelverk som styr vissa
delar men för överskådlighetens skull vore den önskvärt att även ha föreskriven
datumperiod infört i föreskrifterna för nationalparken.
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 Stenshuvuds
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.
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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

