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ÅSNENS NATIONALPARK

FRÅGOR OCH SVAR MAJ 2017

Frågor om tidplan
Hur ser processen och tidplanen ut fram till bildande av nationalpark?
Tidplan
Förutsätter att markförhandlingarna är klar i slutet på april samt att
nedanstående tidpunkter kan hållas.
27 april
Möte med handläggare (tjänstemän och politiker?) på Alvesta, Tingsryd och
Växjö kommuner som kommer att hantera remissen om förslag till nationalpark
i Åsnen. Eftersom tidplanen är snävt tilltagen och remissen inte får skickas ut
innan vi är helt överens med alla markägare bjuder vi in till ett möte. Syftet
med detta möte är att presentera remiss-underlaget och ge möjlighet att lyfta
frågor som kan dyka upp under remisstiden. Även möjlighet att kommunerna
kan samordna sig i sina yttranden.
Slutet av april/Början på maj
Förslag till nationalpark skickas ut på remiss av Naturvårdsverket
(Förslag med syfte och avgränsning, skötselplan, föreskrifter)

11 maj
Referensgruppsmöte, Parken Urshult
30 juni
Senast datum för yttranden på remiss från kommunerna och andra
remissinstanser
Juli-augusti
Sammanställningar av svaren på remissen. Ställningstaganden till eventuella
förändringar.
1 September
Hemställan till regering – Senast 1 september
Allt ska vara remitterat och klart, alla synpunkter och frågetecken ska ha
utretts.
Dec/Jan 2018
Regeringen skickar förslaget som proposition till riksdag
Mars/april 2018
Beslut
Försommar 2018
Invigning (Nationalparkernas dag 24 maj)

När är entrén i Trollberget klar?
Helt klar med alla skyltar och möbler blir den nog inte förrän till invigningen.
Byggnaderna i entré Trollberget ska vara klara till 15 maj.
Övernattningsplatsen/kanotrastplatsen ska vara klar till midsommar.
När är entrén i Sunnanbron klar?
Helt klar med alla skyltar och möbler blir den nog inte förrän till invigningen. I
november 2016 ska parkeringsplats, byggnader och brygga vara klara.

Frågor kopplat till föreskrifterna
Får man tälta eller övernatta i parken?
Nationalparken innehåller relativt liten andel landareal och antalet besökare
under sommaren är många. Tältning, vindskydd eller liknande anordning är
därför endast tillåtet på anvisade platser. De anvisade platserna är
Trollbergets övernattningsplats under hela året och dessutom inom hela zon B
(karta finns i skötselplanen) under perioden 15 september – 30 april. Detta
gäller högst en natt mellan kl. 18.00 och kl. 10.00.
Kan man besöka några av öarna i nationalparken?
På Aspö och Bergön kommer det att anläggas kortare strövstigar med
information.
Kan man besöka husen på Bergön och Flakarna?
Efter renovering kan byggnader användas vid guidningar och även uthyrning
kan övervägas. Det förutsätter dock att husen går att göra säkra och att
kulturmiljövärden inte riskeras att skadas m.m.
Får man elda i nationalparken?
Eldning får endast ske i anordnade och anvisade eldplatser. Dessa finns vid de
två entréerna, vid Bjurkärrs rastplats samt vid Trollbergets övernattningsplats. I
övriga delar är eldning förbjuden. Förbudet omfattar inte matlagning på
friluftskök.
Kommer fågellivet att störas?
I arbetet med att ta fram föreskrifter och skötselplan har en översyn gjorts av
områden med tillträdesförbud för fågelliv i området. Ett antal ändringar har
gjorts. Fågellivet får inte påverkas negativt av besökare och anläggningar.
Kommer det att ordnas båtturer?
Staten kommer inte att anordna båtturer annat än undantagsvis. Man kan
själv hyra båt eller kanot på flera ställen eller anlita en turistentreprenör för
guidning.

Får man fiska i nationalparken?
Fiske är tillåtet inom parken för dem som har fiskerätt. Även för allmänhet är
sådant fiske tillåtet för vilket Åsnens fiskevårdsområdesförening säljer fiskekort.
Fiske är inte tillåtet inom områden som omfattas av tillträdesförbud
(fågelskydd) under del av året. Om man använder motorbåt så finns vissa
begränsningar av hastighet. Det är inte tillåtet att köra med högre hastighet
än 5 knop utanför farled. I farlederna är högsta tillåtna hastighet 20 knop.
Får man jaga i nationalparken?
Inom den inre jaktzonen är jakt förbjuden. Inom den yttre jaktzonen är jakt
tillåten på älg, rådjur, kronhjort, dovhjort, vildsvin och mink enligt allmänna
jakttider dock endast under tiden 1 september – 31 januari. Om Länsstyrelsen
bedömer att syftet och de uppsatta målen för skötselområden, naturtyper
eller arter hotas av visst vilt kan Länsstyrelsen eller av Länsstyrelsen utsedd
uppdragstagare bedriva skyddsjakt för att begränsa skador av vilt inom
parken. Detta kan t.ex. gälla invasiva arter. Skyddsjakt kan i vissa fall också
vara aktuellt om vilt orsakar stor skada utanför parken och det kan fastställas
att samma individer av visst djurslag söker skydd inom nationalparken.
Får man rida i nationalparken?
Ridning är tillåtet på allmänna vägar (G 643 och G 681). Det är förbjudet att
rida utanför dessa vägar i nationalparken.
Får man cykla i nationalparken?
Ja
Får man plocka svamp i nationalparken?
Matsvamp går bra att plocka i hela nationalparken förutom i Bjurkärr. Det på
grund av att det i Bjurkärr finns ett stort antal hotade och ovanliga
svamparter.
Får man fiska ål i nationalparken?
Det är samma regler som gäller för ålfiske i nationalparken som utanför.
Får man paddla kanot i nationalparken?
Kanotleden ”Värendsleden” passerar genom västra delen. Även i övriga delar
som inte omfattas av tillträdesförbud (fågelskydd) under del av året är
paddling tillåtet.
Hur mycket är tillgängliggjort i nationalparken?
De två entréerna (Sunnanbron och Trollberget) kommer att ha mycket god
tillgänglighet. Från dessa ska det anläggas längre strövstigar i skogen och vid
sjön där delar har god tillgänglighet. Strövstigarna på Bergön och på Toftåsa
myr är mer svårtillgängliga eftersom det är mer kuperat och stenigt eller går
på torvmark.

Får man flyga drönare i nationalparken?
Det är förbjudet att starta och landa drönare i nationalparken.
Är det utpekade vattenmiljöer för Natura 2000 i Nationalparken?
Delar av nationalparken ingår i EU:s nätverk Natura 2000, så småningom
kommer även övriga delar föreslås ingå i nätverket. Dock kommer inte alla
delområden att kunna uppfylla kraven för fullgod naturtyp förrän restaurering
har skett. Vattenmiljöerna i nationalparken är just sådana naturtyper som inte i
dagsläget klarar kraven.

Naturvägledning och information
På vilket sätt kommer man att kunna ta del av information i nationalparken
samt innan och efter besöket?
Genom större informationsskyltar vid entréerna, mindre skyltar vid stigar,
hemsidan för Sveriges nationalparker, foldrar, sociala medier, kortare filmer,
audioguider och ev. genom ny teknik (mobila lösningar) framöver.

•
•
•
•

Vilken kunskap vill vi förmedla i och om Åsnens nationalpark?
Åsnens nationalpark erbjuder ett rofyllt äventyr i vildmarksnatur
Åsnens nationalpark bjuder på en variation och mångfald av växter och djur
och är rik på spännande natur- och kulturhistoria
Åsnens nationalpark ger förståelse för hur vattnet är en förutsättning för hela
ekosystemet
Åsnens nationalpark skapar förståelse av det ekologiska systemet, samspelet
mellan människa och natur och människans roll i bevarandet av naturvärden
Hur hålls informationen uppdaterad i nationalparken?
Arbetet med att se över användning av teknologi i parken är påbörjad. Det
kommer inte att vara klart i och med invigning av parken utan arbetet
fortsätter även efter invigning.

Övriga frågor
Hur kan ni rättfärdiga ingrepp i naturen när ni bygger entréer?
Det har gjorts noggranna inventeringar på platserna och det finns inga
naturvärden i form av ovanliga eller hotade arter som skadas. Det fälls inga
gamla träd. De träd som fälls stannar i området som död ved. Entréplatserna
ligger inte nära kända boplatser för fiskgjuse, storlom, m.m. Vår bedömning är
att naturvärdena, i likhet med naturvärdena i befintliga Bjurkärr, tål att fler
besökare kommer till dessa utvalda platser.

