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Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till nationalparksplan  
 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) finner det föredömligt att 
Naturvårdsverket valt att hålla högsta klass på de svenska nationalparkernas 
bevarandevärden och att verket tydligt angett de kriterier som varit utgångspunkt 
för urvalet av förslag till nya nationalparker i landet. Bland dessa kriterier är 
naturens ursprunglighet och orördhet ett av de viktigaste men också ett av de 
svåraste att bedöma. KSLA finner det därför önskvärt att verket ytterligare 
preciserar vad som menas med naturlandskap i naturligt eller väsentligen naturligt 
skick. Detta bl.a. för att undvika att kulturlandskap med höga biologiska värden 
och långt kontinuerligt nyttjande undantas eller undviks vid urval eller 
avgränsningar av nationalparker t.ex. renbetade fjällområden och alvarmarker. 
 
Efter de riksomfattande inventeringar som naturvårdsverket, länsstyrelserna, 
skogsstyrelsen, jordbruksverket m.fl. har genomfört sedan den första 
nationalparksplanen gjordes har kunskapen om svensk natur och dess värden ökat 
väsentligt. Den är så gedigen att precisionen i urvalet av områden i den nu 
presenterade planen kan bedömas som tillräckligt säker för ett fortsatt planerat 
genomförande av nya och utvidgade nationalparker i landet. KSLA ser det som 
önskvärt att genomförandet sker i betydligt snabbare takt än under senare år. Som 
ett första led i detta arbete bör naturvårdsverket upprätta en preliminär 
prioriteringsordning där förutsättningarna för ett genomförande har analyserats 
liksom behovet av att eftersatta naturtyper i areellt samlade områden snarast 
kommer med i raden av nationalparker. Akademien ser det som särskilt angeläget 
att skärgårdar och marina miljöer prioriteras i det fortsatta nationalparksarbetet 
och att de föreslagna skärgårdsparkerna kommer att ges ett fullödigt skydd enligt 
nationalparksbestämmelser för såväl den marina som terrestra miljön. KSLA vill 
också betona vikten av att limniska miljöer kommer att representeras i raden av 
nationalparker. 
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I föreliggande plan redovisar verket de motiv som kan ligga bakom bildandet av 
nationalparker och varför institutet nationalpark uppfattas som den högsta formen 
av naturskydd. Enligt KSLA:s uppfattning bör detta avsnitt utvecklas närmare för 
att minska risken för missuppfattningar, öka förståelsen för nationalparksbildning 
och öka kunskapen om den ofta komplicerade genomförandeprocessen. Härvid är 
det också angeläget att redovisa alla de olika juridiska former av skydd som kan 
användas för bevarande av värdefull natur, skillnader mellan olika skyddsformer, 
hur dessa kan komplettera varann och i vissa fall överlappa varann (t.ex. Natura 
2000). Eftersom större delen av de i planen föreslagna nationalparkerna och 
utvidgningarna redan är skyddade som naturreservat är det därtill önskvärt att 
motivera omföringen från den ena till den andra skyddsformen. Härvid bör, utöver 
bevarandeaspekter, även vård, förvaltning, forskning, monitoring, information, 
friluftsliv och turism beröras. 
 
KSLA kan i detta sammanhang i stort tillstyrka den regionindelning, de 
landskapstyper och de värde- och urvalskriterier som legat till grund för 
naturvårdsverkets urval av nya och utvidgade nationalparker. Akademien är också 
i stort införstådd med det slutliga urval som presenteras men har i några fall 
erinringar och förslag till justeringar enl. nedan: 
 

- Det i tidigare nationalparksplan föreslagna Kirunafjällets nationalpark har 
nu begränsats till Kebnekajse, vilket är det mest angelägna kärnområdet i 
det ursprungliga förslaget. Det är odiskutabelt ett nationalparksobjekt, men 
det bör även omfatta hela dalgången Vistasvagge ner till Nikkaluokta. 

 
- De föreslagna utvidgningarna av Sareks nationalpark är mycket 

angelägna. Akademien vill särskilt understryka att Rapadalens deltaland 
bör, med hänsyn till de särskilt höga vetenskapliga och turistiska värdena, 
snarast införlivas med nationalparken. 

 
- Den föreslagna relativt stora utvidgningen av Hamra nationalpark är 

enligt KSLA:s uppfattning mycket tveksam. Av den redogörelse för 
naturvärden som görs i planen är det svårt att utläsa sådana samlade 
naturvårdsvärden och rekreativa/turistiska värden att det är motiverat att 
använda nationalparksinstitutet. KSLA föreslår därför att verket överväger 
att i stället skydda områdets värden genom naturreservatsbildning. 

 
- Förslaget till nationalpark för Nämdöskärgården är ett av de mest 

angelägna. Enligt KSLA:s uppfattning bör det i förslaget avgränsade 
området utvidgas så att det direkt kommer att även omfatta det allsidigt 
värdefulla södra skärgårdsavsnittet Biskopsö/Bytta. Detta i enlighet med 
tidigare nationalparksplan och med hänsyn till såväl biologiska som 
turistiska värden. 

 
- Akademien är införstådd med de höga naturvårds- och friluftslivsvärden 

som anges för Västra Åsnen. KSLA anser dock att landarealen är för 
begränsad och splittrad, varför området knappast kan bedömas ha 
nationalparkskaraktär. Det synes lämpligare att skydda området genom en 
utvidgning av naturreservaten. 
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- I utkastet till plan anges att en utökning av Tyresta nationalpark kan 

övervägas eftersom staten genom naturvårdsverket nyligen förvärvat stora 
delar av det naturreservat som omger nationalparken Tyresta. Enligt 
akademiens uppfattning bör det inte föreligga någon tvekan om det 
lämplig i att snarast utvidga denna park mot öster och norr. Härigenom 
skulle nationalparken tillföras flera nya värdefulla biotoper och områden 
för friluftsliv med bl.a. stränder och marina miljöer. I planen bör således 
anges att Tyresta nationalpark skall, efter närmare studier och 
avgränsningar, utvidgas över stora delar av de nyförvärvade områdena. I 
samband med detta bör även en utvidgning av andra delar av befintligt 
reservat övervägas. 

 
- I den tidigare planen angavs ett stort alvarområde på södra Öland som 

förslag till nationalpark. I föreliggande plan har detta område utgått med 
hänvisning till att det utsetts som världsarvsområde. Bästeträskområdet på 
Gotland får enligt planen bl.a. ersätta Alvaret på Öland. KSLA tillstyrker 
att Bästeträsk tas upp som blivande nationalpark men föreslår att även 
Falholmen i norr och det grunda havsområdet åtminstone ut till pallkanten 
inkluderas, gärna även det djupa havsområdet utanför. Akademien finner 
det önskvärt att Sverige på sikt även skyddar ett stort sammanhängande 
alvarområde som nationalpark, eftersom denna naturtyp är unik i landet 
och världen. 

 
- Omberg och Ridö- Sundbyholmsarkipelagen är två områden som av 

lokala och regionala intressenter länge förts fram som lämpliga 
nationalparker. KSLA stödjer den uppfattning som kommer till uttryck i 
nationalparksplanen, att inte föreslå nationalparksstatus. Dessa områden är 
alltför starkt påverkade och har inte den kvalitet som erfordras för en 
nationalparksbildning. Ett undantag från kvalitetskraven för dessa 
områden skulle innebära en omprövning av flera andra liknande objekt 
som granskats som kandidater i planen. 

 
Förvaltningsfrågorna behandlas inte närmare i planen. Detta ser akademien som 
en brist eftersom den långsiktiga förvaltningen kan sägas vara lika viktig som 
urvalet och bildandet av nationalparker. KSLA ser flera problem i dagens 
nationalparksförvaltning, t.ex.: Det finns olika modeller för såväl den 
administrativa som den praktiska förvaltningen. Informationen och skyltningen i 
fält är skiftande och ibland bristfällig, vilket också gäller tillsynen och 
anordningar för friluftsliv. Möjligheterna att nyttja parkerna för forskning, 
monitoring, utbildning och dokumentation är mycket olika beroende på bl.a. 
förvaltarens kompetens och intresse. Mottagningsanläggningar och allmänhetens 
möjligheter att få guidning eller delta i andra parkanknutna aktiviteter skiftar från 
park till park. Förutsättningarna för turism utnyttjas och utvecklas olika beroende 
på främst lokala intressen och engagemang. KSLA anser att det behövs en 
tydligare styrning av förvaltningen av landets nationalparker. Frågor av det slag 
som akademien här exemplifierat bör tas upp i ett särskilt förvaltningsavsnitt i 
planen. 
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Sammanfattning: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien tillstyrker i allt 
väsentligt förslaget till Nationalparksplan för Sverige. Akademien har dock vissa 
erinringar och förslag till justeringar som den hoppas kan beaktas i det fortsatta 
arbetet. Vidare ser KSLA fram emot ett kraftfullt genomförande av nya 
nationalparker och då inte minst vad gäller skärgårdsområden, marina och 
limniska objekt. 
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