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Remiss av Organiserat friluftsliv och naturturism i skyddad natur vägledning för förvaltare
Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning för organiserat friluftsliv och
naturturism i skyddad natur. Vägledningen har tagits fram för att möta en
växande efterfrågan på organiserade friluftsaktiviteter inom naturskyddade
områden.
Vägledningen riktar sig till förvaltare av skyddade områden. I det inledande
arbetet med vägledningen inhämtades synpunkter från berörda parter via
workshops. Dessa har legat till grund för utformandet av vägledningen. En
referensgmpp som består av representanter från olika näringar och verksamheter
inom förvaltning, organiserat friluftsliv och naturturism har konmiit med
synpunkter imder utformandet av vägledningen.
Nu önskar Naturvårdsverket synpunkter på den sammanställda vägledningen,
från en bredare krets.
I Naturvårdsverkets avsiktsförklaring Väma Vårda Visa sägs att "turism och
friluftsverksamhet skall bedrivas på ett hållbart sätt i lämplig omfattning utan att
komma i konflikt med bevarandemål. Sådan verksamhet kan bidra till social och
ekonomisk hållbar utveckling."
Av friluftspropositionen 2009/10:238 framgår bland annat naturturismens
betydelse för hälsa, rekreation och regional utveckling och de skyddade
naturområdenas betydelse. Där uttrycker man att "Skyddade områden så som
nationalparker, naturreservat och kulturreservat är en tillgång för friluftslivet och
bör göras tillgängliga för besökare där så är lämpligt. Vid sidan av skötsel för att
bevara natur- och kulturvärden är skötsel och förvaltning inriktad på rekreation
och tillgänglighet av stor vikt."
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Vägledningens innehåll i korthet
En av Naturvårdsverkets uppgifter är att göra denfinastenaturen vi har - våra
skyddade nattirområden - tillgängliga för besökare. På samma sätt som vi
välkomnar enskilda besökare så välkomnar vi alla gmpper, organisationer,
naturturismaktörer eller andra aktörer så länge de inte stör natur och
upplevelsevärden och följer föreskriftema.
I samband med regeringsuppdragetföröversyn av föreskrifter i våra
nationalparket beslutade Naturvårdsverket att ta bort förbudet mot kommersiell
verksamhet, och istället införa tillstånds- eller samrådsplikt där det firms behov
utifrån syftet med området och den planerade aktivitetens påverkan på natvir och
andra friluftsutövare och det oavsett om verksamheten är kommersiell eller inte.
I vägledningen för organiserat friluftsliv och naturturism i skyddad natur ger
Natttrvårdsverket exempel på metoder och arbetssätt för samarbete mellan
förvaltare och organisatörer. Den ger förvaltaren verktyg för att hantera ett ökat
besökstryck från organiserade gmpper i skyddade områden. Lagstiftningen som
reglerar naturskydd och organiserad verksamhet och det ansvar som vilar på
förvaltare och organisatör tydliggörs. Vägledningen uppmanar till dialog mellan
organisatör och förvaltare vid planering och genomförande av organiserad
frilufts- och naturttirismverksamhet.
Förslagen i korthet:
•
•
•
•
•

Uppmanar och uppmuntrar till dialog och samverkan
Underlättar kommunikation och att genomföra samarbete med
friluftslivs/naturturismaktörer genom ett system/modell som ser lika ut över hela landet.
Föreslår så kallade samverkansråd mellan aktörer som bedriver någon form av
verksamhet inom eller i anslutning till ett skyddat område.
Ger hållpunkter for dialog och bedömning av specifika arrangemang.
Innehåller information om nyttjande for varumärket Sveriges nationalparker.

Naturvårdsverket håller på att utforma ett underlag angående nyttj andeavtal som
gäller varumärket Sveriges nationalparker och som kommer att kompletteras till
vägledningen.
Synpunkter på förslaget
Ni ges härmed möjlighet att lämna synpunkter på vägledningen.
Vi önskar att ni särskilt kommenterar:
1.

Är vägledningen ett användbart verktyg for förvaltare av skyddad natur i sitt
arbete/kontakt med organiserat friluftsliv/naturturism.
2. Ger vägledningen ett användbart stöd for organisatörer och förvaltare fbr bedömningar
av planerad aktivitets påverkan på natur och friluftslivsutövare/naturturismutövare? Kap
9 och 10
3. Tydliggörs roller, ansvar och de åtgärder som bör tillämpas samt deras inbördes relation
och rättsverkan?

I Övrigt önskas synpunktema sorterade efter vilket kapitel de rör. Synpunktema
skickas senast 20141212 till registrator@naturvardsverket.se, helst med epost.
Altemativt med vanlig post till Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm. Ange
ärendenummer NV - 06433-11
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För dig som har frågor angående remissen, kontakta Ulrika Karlsson
Telefonnummer 0106981489
Epost ulrika.karlsson@naturvardsverket.se

Enhetschef förvaltningsärenden och

\jijl/[y^^J^'^J\^Ji__^
Ulrika Karlsson
Handläggare sektionen för vägledning
om värdefull natur

Kopia till:
Gaaltije c/o Jerker Bexelius ierker@gaaltije.se
Sametinget kansli@sametinget. se
Svenska Samemas Riksförbund ssr@sapmi.se
Lapponia asa.n.i onsson@laponia.nu
Tyresta stiftelsen info@tvresta.se
Kosterhavet NP anders.tvsklind@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen Kalmar länkalmar@lansstvrelsen.se
Länsstyrelsen Skåne län skane@lansstvrelsen.se
Länsstyrelsen Dalamas län dalama@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen Gävleborgs län gavleborg@lansstvrelsen. se
Länsstyrelsen Västmanlands län vastmanland@lansstvrelsen. se
Länsstyrelsen Uppsala län uppsala@lansstyrelsen. se
Länsstyrelsen Norrbotten norrbotten@lansstvrelsen.se
Länsstyrelsen Stockholms län stockholm@lansstvrelsen. se
Länsstyrelsen Västemorrland vastemorrland@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen Västerbottens län vasterbotten@lansstyrlesen.se
Länsstyrelsen Jämtlands län iamtland@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen Östergötlands län ostergotland@länsstyrelsen.se
Länsstyrelsen Örebro län orebro@lansstyrelse. se
Länsstyrelsen Västra Götaland vastragotaland@länsstvrelsen.se
Länsstyrelsen Värmlands län varmland@lansstvrelsen.se
Länsstyrelsen Södermanlands län sodermanland@lansstvrelsen.se
Länsstyrelsen Kronobergs län kronoberg@lansstvrelsen. se
Länsstyrelsen Jönköpings län i onkoping@lansstvrelsen. se
Länsstyrelsen Hallands län halland@lansstyrelsen. se
Länsstyrelsen Gotlands län gotland@lansstvrelsen.se
Länsstyrelsen i Blekinge län blekinge@,lansstvrelsen.se
Naturum Abisko
lo. fischer@lansstyrelsen. se
Nattmim Blekinge
naturum.blekinge@lansstvrelsen.se
Naturum Dalama
naturum. dalama@lansstvrelsen. se
Naturum Fulu^ället
sofia.tiger@lansstyrelsen.se
Naturum Fämebofjärden Hanna.Wrethling@lansstvrelsen.se
Naturum Fjärås Bräcka
info@naturumfjarasbracka.se

NATURVÅRDSVERKET

4(5)

Naturum Fuluflället
naturum.fulufiallet@lansstvrelsen.se
Naturum Getterön
linda.nvberg@lansstvrelsen.se
Naturum Gotland
david.ltmdgren@lansstvrelsen.se
Naturum Homborgasjön sofie.stalhand@lansstvrelsen.se
Naturum Höga Kusten
anna.carlemalm@lansstvrelsen.se
Naturum Kosterhavet
maria.bodin@lansstvrelsen.se
Naturum Kronoberg
info@husebvbruk. se
Naturum Kullaberg
naturum.kullaberg@lansstvrelsen.se
Nattirum Laponia
kristin.nilsson@laponia.nu
Naturum Nationalparkemas hus
info@tvresta.se
Naturum Ottenby
naturum@ottenby.se
Naturum Skrylle
naturum@lund.se
Nattmim Sömmen
naturum. sommen@live. se
Naturum Stendörren
j ohanna.ohr@lansstvrelsen. se
Natumm Stenshuvud
natumm. stenshuvud@lansstvrelsen. se
Naturum Store Mosse
storemosse@lansstvrelsen.se
Naturum Söderåsen
naturum.soderasen@lansstyrelsen.se
Naturum Trollskogen . naturum.trollskogen@lansstvrelsen.se
Natumm Tåkem
Malin.granlvmd-feldt@lansstvrelsen.se
Naturum Vattenriket
karin.magntom@kristianstad.se
Natumm Vindel^ällen Ammamäs
naturum.ammamas@lansstvrelsen. se
Naturum Vindelfjällen Hemavan
naturum.hemavan@lansstvrelsen.se
Naturum Vålådalen
ola.fransson@lansstvrelsen.se
Naturum Värmland
natunimvarmland@karlstad.se
Naturum Västervik
naturum@vasterviksmuseum.se
Naturum Ånge
naturum@ange. se
Naturum Vänerskärgården Victoriahuset sofia.wetmberg@lidkoping. se
Upplandsstiftelsen info@upplandsstiftelsen. se
Skärgårdsstiftelsen kansliet@skagardsstiftelsen.se
Artdatabanken SLU artdatabanken@slu. se
CentrumförNaturvägledning CNV, SLU cnv@slu.se
Etour c/o Mittimiversitetet peter.fredman@miun.se
Karlstads universitet klas.sandell@kau.se
Göteborgs universitet marie.stenseke@geographv.gu.se
Umeå universitet ulla.carlsson-graner@emg.umu.se
Linköpings universitet eva.katting@liu.se
Friluftsfrämjandet, Riks info@friluftsframiandet.se
Fältbiologema info@faltbiolo gema. se
Jägamas riksförbund jrf@jrf-lj .org
Naturskyddsföreningen remisser@naturskvddsforeningen.se
Scoutema info@scoutema. se
Sportfiskama info@sportfiskama.se
Svenska Ekoturismföreningen info@ekoturism.org
Svenska Jägareförbimdet c/o Bo Sköld bo. skold@i agareforbundet. se
Svenska Rovdjursföreningen info@rovdjur.se
Svenska Turistföreningen info@stfturist.se
Svenskt Friluftsliv info@svensktfriluftsliv. se
Svenskt Näringsliv remisser@svensktnaringsliv.se
Sveriges Botaniska Förening sbf@sbfc.se
Sveriges Entomologiska Förening info@sef.nu
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Sveriges Kommuner och Landsting, SKL info@skl.se
Sveriges Omitologiska Förening info@sofnet.org
Visit Sweden info. se@visitsweden.com
LRF info@lrf se
Hembygdsförbimdet kansli@hembvgdsförbundet. se
Statens fastighetsverk
sfV@sfv.se
Havs- och vattenmyndigheten havochvatten@havochvatten. se
Riksantikvarieämbetet
re gistrator@raa. se
Skogsstyrelsen
skogsstvrelsen@skogsstvrelsen.se
Tillväxtverket
tillvaxtverket@tillvaxtverket. se
Trafikverket
trafikverket@trafikverket. se
Jordbruksverket
kimdtj anst@i ordbruks verket, se
Arbetsförmedlingen
camilla.halvarsson@arbetsformedlingen.se
Konsumentverket
kerstin.j onsson@konsiimentverket. se
Annika Fredriksson <annika.fredriksson@swedishlapland.com>,
Mats Forslund <mats. forslund@,i ht. se>
Maarja Edman <maarja.edman@visitvastemorrland.nu>,
Lena Andersson lena.andersson@regiongavleborg. se
Katarina Ceder Bång <katarina@halsingland. se>,
Lotta Magnusson <lotta.magnusson@regiondalama.se>,
Laila Gibson <laila. gibson@visitvarmland. se>,
Henrik Wester henrik.wester@vkl.se,
Cecilia Österlind cecilia.osterlind@regionuppsala.se,
Fredrik Lindén <fredrik.linden@vastsverige.com>,
Bjöm Fransson <biom.fransson@orebrokompaniet.se>,
Toni Eriksson <toni.eriksson@re gionorebro. se>,
Ola Nilsson <ola@stua.se>,
Susanne Fredriksson<susanne.fredriksson@ostsam.se>,
Peter Syren peter.svren@regionhalland.se,
Lena Larsson <lena.larsson@smalandsturism.se>,
Lena Stävmo <lena. stavmo@destinationsmaland. se>,
Sofia WoUmatm <sofia.wollmann@gotland.com>,
Pia Jönsson-Rajgård <pia.ionsson-rajgard@skane.se>,
Leif Wictoren <leif wictoren@regionblekinge.se>,
Pemilla Nordström pemilla.nordstrom@lansstyrelsen.se,
Toni Jonsson <toni.j onsson@regionuppsala. se>.
Linda Ahlford <linda.ahlford@skl.se>
Västsvenska turistrådet AB lotta.nibell-keating@vastsverige.com
Svensk turism AB info@svensktuirsm. se
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