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Strax innan midsommar meddelade regeringen att Naturvårdsverket får i uppdrag att arbeta för fler

nationalparker. Bland annat skriver regeringen att ”nationalparker är av stor betydelse för att bevara

värdefull natur, men kan även bidra till bioekonomin och landsbygdsutveckling genom att utgöra en

destination för en växande besöksnäring. Fler nationalparker behöver därför inrättas.”

På bordet ligger nu delar av Skogsutredningens förslag att omvandla fyra ekoparker till framtida

nationalparker. Två av dessa, Böda och Hornsö, ligger i Kalmar län, vilka i bästa fall kan bidra med över

7 000 hektar produktiv skogsmark till länets naturskydd. En väsentlig förbättring från dagens drygt

22 000 hektar formellt skyddad produktiv skog. Inte minst välkomnar vi möjligheten att på sikt

återskapa två stora sammanhängande naturliga skogsområden på mellan 5 000 och 10 000 hektar.

Detta är av särskilt stor vikt för rekreation, friluftsliv och naturturism, eftersom länet idag bara har tre

naturreservat (Allgunnen, Misterhults skärgård och Bödakustens östra) som hyser mer än 500 hektar

skogsmark.

Vi uppskattar även satsningen på naturturism, då det betyder att naturvården på allvar bidra till

landsbygdsutveckling med nya jobb, lokala turismintäkter och en breddad skattebas för berörda

kommuner. På norra Öland är besöksnäringen redan väl etablerad och här bör målet vara att en

framtida nationalpark gynnar förlängda säsonger under vår och höst. Hornsö är ännu ett okänt

resmål, men områdets storlek, relativa orördhet och strategiska läge ger goda förutsättningar för att

en positiv utveckling med rätt åtgärder och inriktning.

Samtidigt är det viktigt att dessa satsningar sker på ett klimatsmart vis. Målet bör vara att särskilt

främja längre besök som inkluderar övernattningar och lokal konsumtion av måltider och guidade

upplevelser. Att aktivt underlätta resor med hjälp av kollektiva transporter som tåg och buss och

sedan främja rörlighet på plats med bland annat cykel, bör stå högt upp på agendan.



Naturskyddsföreningen skrivelse till länsstyrelsen- fortsättning

Men först behövs ett omfattande utrednings- och förankringsarbete. Att vinna lokalbefolkningens

sympati och få berörda kommunpolitiker att inse potentialen i en framtida nationalpark bör vara de

mest prioriterade åtgärderna. Samtidigt är det insatser som kräver tid och arbetsro. Att Sveaskog nu i

Böda väljer att avverka delar av en möjlig framtida nationalpark är därför kontraproduktivt på flera

vis.

● Tvivel väcks om Sveaskog avsikter trots starka politiska signaler från regering och riksdag.

● Längre fram i processen måste sannolikt en rad skogliga åtgärder genomföras, men det kan

ske först efter att gemensamma mål är diskuterade och förankrade. Avverkningar innan dess

riskerar att begränsa ett viktigt framtida manöverutrymme.

● Att pausa alla skogliga åtgärder ligger också helt i linje med Sveaskogs ambitioner att i

ekoparkerna är ekologi överordnat ekonomi.

Naturskyddsföreningens länsförbund här i Kalmar län ser mycket positivt på föreslaget om två möjliga

nationalparker. Tillsammans med våra kretsar vill vi bistå med det engagemang och den kompetens

som våra naturintresserade medlemmar kan erbjuda.

Därför hoppas vi att snarast få ta del av länsstyrelsens planer, för att på bästa möjliga vis kunna bidra

till ett framgångsrikt nationalparksbildande.
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