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Kort presentation av förslag till skötselplan för Åsnens nationalpark
Den föreslagna nationalparken består av öar, stränder, skogar, myr och sjö. Den totala
arealen är 2055 ha varav 1550 ha är sjö och 505 ha land. Området består delvis av de tre
naturreservaten Bjurkärr, Västra Åsnens övärld, Toftåsa myr samt biotopskyddsområdet
Trollberget.
I skötselplanens första del finns en beskrivning av den föreslagna nationalparkens natur
och historia. Området har på flera plan nationell och internationell betydelse. Bland det
rika växt- och djurlivet märks särskilt ett rikt fågelliv och ett stort antal ovanliga och
hotade arter av lavar och svampar. Förutsättningarna för att dessa arter ska trivas är
tillgången på mycket gammal skog med lång kontinuitet bakåt, grova träd, gott om död
ved och en stor variation av livsmiljöer. Hoten mot naturvärden beskrivs också kortfattat.
Det redovisas också att det finns kunskapsbrist och att ytterligare inventeringar behöver
göras. Det gäller t.ex. kunskapen om insekter och det vattenlevande växt- och djurlivet.
I den andra delen beskrivs hur nationalparken ska skötas. Parken delas in i tre zoner
med avseende på graden av orördhet, förekomst av anordningar för friluftslivet och hur
mycket naturvårdande skötselåtgärder som ska göras. Skogarna delas in i tre typer:
ädellövskog, tall- och lövrika fastmarksskogar samt de skogar som omger Toftåsa myr.
Inom samtliga dessa kategorier finns både områden som redan idag har naturskogskaraktär
med gammal skog och områden som behöver restaureras genom skötselåtgärder. De
närmast planerade skötselåtgärderna kan i alla tre skogstyper sammanfattas med att gran
ska begränsas för att gynna och öka andelen tall- och lövträd genom väl valda riktade
insatser. Målet är att bevara det ovanligt rika växt- och djurliv. Utförda skötselinsatser och
måluppfyllelse ska följas upp.
För att häckande fågel, bl.a. fiskgjuse och storlom, ska få frizoner för häckning föreslås ett
antal områden med tillträdesförbud under perioden 1 april – 31 augusti. Det utgår i stora
drag från befintliga områden med tillträdesförbud men utökningar görs vid Lövöarna och
Julöarna samtidigt som minskningar görs i södra delen av Södra Aspö och södra delen av
Bergön.
I skötselplanen beskrivs också vilka åtgärder som ska göras för att visa upp parken för
besökare. Information kommer att finnas i de två entréerna, på 3 andra besöksplatser och
förstärkas med webbaserad teknik. I de två entréerna satsas särskilt på hög tillgänglighet.
Strövstigar med skiftande tillgänglighet kommer att anläggas på ytterligare fyra ställen
utöver det som redan finns i Bjurkärr idag.

Vidare beskrivs vilka regler som gäller för besökare. Mer exakt beskrivs detta i
föreskrifterna. Det tas också upp frågor kring vägvisning, turism och organiserad
verksamhet och framtida naturvårdsråd.
Skötselplanen ska uppdateras senast efter 15 år.

