
KOMMUNSTYRELSEN 

Tid: Måndagen den 5 juni 2017, kl. 13.00 

KALLELSE/ 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
Ledamöter kallas 
Ersättare underrättas 

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd 

Ärende Föredragande Anteckningar 
tjänsteman 

1. Upprop 

2. V al av justerare 
I tur att justera är Cecilia Cato (C) · 

3. Information från Sydostleader Kl. 13.00 
Föredragande är ordförande, Joel Parde 

4. Planuppdrag Mårslycke camping CN KL 14.00 
Handlingar på 
smtr 

5. Förslag om att bilda Åsnens nationalpark i 
Kronobergs län 

6. Delårsrapport 1:2017 kommunstyrelsen DG Kl. 14.30 

7. Delårsrapport 1:2017 Tingsryds kommun DG 

8. Delårsbokslut Tingsryds kommunföretag AB DG TIKAB:s 
2017-01-01-2017-04-30 protokoll sänds 

senare 
9. Delårsbokslut Tingsrydsbostäder AB DG 

2017-01-01-2017-04-30 

10. Delårsbokslut Tingsryds Energi AB DG 
2017-0l-01-2017-04-30 

11. Delårsbokslut Tingsryds Utveckling och DG 
Fastighets AB 2017-0l-01-2017-04-30 

12. Delårsbokslut stiftelsen Tingsrydsbostäder DG 
2017-0l-01-2017-04-30 



13. Delårsbokslut stiftelsen Tingsryds DG 
industristiftelse 
2017-01-01-2017-04-30 

14. Beslut om firmatecknare Tingsryds kommun 

15. Beslut om firmatecknare för Tingsryds kommuns 
förvaltade stiftelser 

16. Beslut om registertecknare för Tingsryds kommuns 
förvaltade stiftelser 

17. Förvärv av aktier i Inera AB DG 

18. Äskande från utskottet för arbete och lärande DG 
avseende investeringsmedel 

19. Bildningsnämndens begäran att få använda del av DG 
eget kapital 

20. Vård- och omsorgsnämndens beslut om negativt DG 
eget kapital från 2016 

21. Uppdrag om utredning Bollhallen DG 

22. Servicepunkt Urshult 

23. Beslut om ansvarsfrihet 2016 
kommunalförbundet Sydarkivera 

24. Avtal Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg 

25. Nedläggning av faderskapsutredning EM Handlingar på 
smtr 

26. Nedläggning av faderskapsutredning EM Handlingar på 
smtr 

27. Återrapportering av samt beslut om kurser och 
konferenser 

28. Kommunledningsförvaltningen informerar 

29. Ärenden enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts 
protokoll från sammanträdet 2017-05-22, enligt 
personalutskottets protokoll från sammanträdet 
2017-05-15 samt enligt kultur- och fri tidsutskottets 
protokoll från sammanträdet 2017-05-17. 



Tingsryd 2017-05-30 

Mikael J eansson 
Ordförande 

Jen Wijk 
Sekreterare 

Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kansliavdelningen, Torggatan 12, 
Tingsryd, tfu 04 77-44100 
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1. Allmänt 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
För 

SydostLeader 

Styrelsen för SydostLeader avger årsredovisning för räkenskapsåret 2016, 
vilket också har varit föreningens första verksamhetsår. 

Den öppna ideella föreningen SydostLeader bildades vid årsstämman den 20 
november 2015, som ägde rum i Allhallen i Holmsjö i Karlskrona kommun. 
Det då pågående förberedelsearbetet medförde att SydostLeader kunde 
ansöka om beslut att starta nytt leaden;>mråde i mitten av december samma 
år. Föreningen erhöll besked om verksamhetsstart av vår huvudman 
Jordbruksverket i slutet av februari 2016, varvid även ett verksamhets
kontor kunde organiseras och bemannas för att så i mitten av mars påbörja 
vårt projektberedningsarbete. Vi är därmed Jordbruksverkets förlängda arm 
i vårt Leaderområde med möjlighet till landsbygdsutveckling i samtliga fyra 
fonder Landsbygds-, Regional-, Social- och Havs och Fiskerifonden. 

SydostLeaders verksamhetsområde omfattar de elva kommunerna 
Emmaboda, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Nybro, Olofström, Ronneby, 
Sölvesborg, Tingsryd, Torsås och Uppvidinge. Havs- och Fiskerifonden/EHFF 
innefattar även Kalmarsund, Ölands farvatten samt sjön Åsnen och därvid i 
samverkan med berörda kommuner. 

Ti I/växt Cit:h 

hål/bor utvec/<fit19 ,,, Syck>Stleader 

• 

• 
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Emmaboda I Karlshamn I Karlskrona I Lessebo I Nybro 
Olofström I Ronneby I S61Ve$borg I Tl"gsryd I Torsls 
Uppvldrngo I Kalmar I Borgholm I Mörbyl.lnga I Å$non 
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Principen är att utvecklingsarbetet ska bygga på ett tydligt 
underifrånperspektiv, vara lokalt förankrat, innovativt, långsiktigt samt ske i 
samverkan mellan kommuner, förenings- och näringsliv- det s. k. 

trepartnerskapet. Utvecklingsstrategin utgör _grunden för arbetet och 
styrelsen ansvarar för att strategin efterlevs och att organisationen arbetar 
på rätt sätt för att nå så bra resultat som möjligt. 

Den ekonomiska basen i föreningen består av EU- och statliga medel samt 
deltagande kommuners och övriga medlemmars avgifter. Den grundläggande 

ekonomiska tilldelningen kommer till 33% från kommunerna i området, 17% 
. från staten och 50% från EU. Jordbruksverket har beviljat SydostLeader att 

verka i samtliga fyra fonder med ca 50 miljoner kronor i landsbygds
fonden/EJFLU, ca 10 miljoner kronor i havs- och Fiskerifonden/EHFF samt 
ca 5 miljoner kronor vardera i Regionalfonden/ERUF och Socialfonden/ESF. 
Därtill kommer samverkan med Kalmar, Borgholm och Mörbylånga i EHFF 
och som offentligt medfinansierar med drygt 900 000 kr samt såväl privat 
som övrig offentlig medfinansiering. Projekten initieras av lokala aktörer och 
processas av verksamhetskontoret, beredningsgrupper samt presidiet. 
Projektbeslut fattas av styrelsen'. 

Det praktiska arbetet under det första verksamhetsåret har, förutom 
hantering av projektansökningar, även fokuserat på att skapa lämpliga 
administrativa verktyg och en fungerande organisation som effektivt och 
enligt regelverket bedriver sin verksamhet på ett tydligt och framgångsrikt 

sätt. 

2. Organisation 

Kommunal 
referensgru 

Presidium i--------
Faktamässig beredning ..................................................... 

Verksamhets
kontor 

. . . . . ~ =· ::=:1 

Beredning 
EHFF 

-
Beredning 
ERUF-SF 
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SydostLeader består främst av dess medlemmar som också bildar vårt 

högsta beslutande organ - LAG (Local Action Group). Föreningen är 

därutöver organiserad med en valberedning, styrelse, presidium, 

beredningsgrupper samt ett Leaderkontor :m,ed en verksamhetsledare och en 

projektutvecklare. 

Valberedning och revisorer 

V al beredningen har under perioden bestått av: 
JanAnders Palmqvist, offentlig sektor 
Marie-Louise Svensson, ideell sektor 
Christel Hammar Malmgren, privat sektor 
Bengt Mattsson, ideell sektor 
Kenneth Michaelsson, offentlig sektor 
Barbro Svensson, offentlig sektor 
Roland Swedestam, privat/ offentlig sektor 
Ingrid Hugosson, offentlig/ privat sektor 
Susanna Bondesson, privat sektor 
Camilla Thure, offentlig sektor 
Kjell Kristiansson, ideell sektor 

Revisorer för verksamhetsåret har varit: 
Tord Olsson, auktoriserad revisor vid ReVision AB Växjö 
Peter Wald, Sölvesborg (föreningsrevisor) 
Eddy Sandgren, Nybro (ersättare) 

Styrelse, presidium och beredningsgrupper 

Organisationens sammansättning och uppgifter styrs av föreningens stadgar 

och organisations- och arbetsordning. Styrelsen har under året bestått av 16 

ordinarie ledamöter med 6 ersättare. Fördelningen har varit jamn över 

sektorerna - ideell, privat och offentlig sektor - och styrelsen har bestått till 

50 % av kvinnor och män. 

Ideell sektor har representerats av: 
Joel Parde, Torsås - Ordförande 
Agneta Ömberg, Lessebo - Ekonomiansvarig 
Elisabeth Jonsson, Olofström 
Göran Aström, Karlshamn 
Thomas Höjer, Karlskrona 

Privat sektor har representerats av: 
Ursula Hass, Karlskrona - 2:e vice ordförande 
Anders Nilsson, Sölvesborg 
Anna-Lena Fransson, Ronneby 
Eva-Marie Hagström, Emmaboda 
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Tuulikki Åkesson, Torsås 
Glenn Fridh, Karlshamn 

Offentlig sektor har representerats av: . 

Tommy Andersson, Ronneby - 1 :e vice ordförande 

Anders Johansson, Uppvidinge 

Gertrud Ivarsson, Karlshamn 
Mikael Jeansson, Tingsryd 
Monika Widnemark, Lessebo 

Suppleanter till offentliga sektorn: 

Anna Ottosson, Karlskrona 
Mikael Svanström, Nybro 

Suppleanter för ideella sektorn: 

Mikael Fagerström, Nybro 
Gert Karlsson, Karlskrona 

Suppleanter för privata sektorn: 

Igal Yaffe, Emmaboda 
Eva Svensson, Olofström 

Styrelsen har under året genomfört 5 beslutsmöten. 

Styrelsen har även utsett ett presidium på 5 personer bestående av 

ordförande, i. och 2. vice ordförande, ekonomiskt ansvarig, samt 

verksamhetsledaren. 

Föreningen har även organiserat tre beredningsgrupper: 

BerGrp/ EJFLU 
Sammankallande 
Offentlig sektor 
Privat sektor 
Ideell sektor 

BerGrP/ ERUF-ESF 
Sammankallande 
Offentlig sektor 
Privat sektor 
Ideell sektor 

BerGrp/ EHFF 
Sammankallande 
Offentlig sektor 
Privat sektor 
Ideell sektor 
Kalmar/ Öland 
Yrkesfiskare 

Joel Parde 
Anders Johansson/Uppvidinge 
Johanna Beijer/Möllekulla Gård, Lilla Turkos 

Mikael Lindgren/Nybro Flames, Nybro brinner 

Tommy Andersson 
Christer Nilsson/Region Blekinge 

Maria Hjelm Nilsson/Rosagården, MHutbildning 

Roland Björk/Hovmantorp GOIF 

. Ursula Hass 
Daniel Ottosson/ Olofström 
Håkan Karlsson/Trollagärde Vattenbruk AB 

Ronni Nilsson/Kretsordförande FVOF 

Henrik Linnarsson/Näringslivsutvecklare 

Per Månsson 
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Leaderkontoret 

Föreningens verksamhetskontor är av geografiska skäl förlagt till 
Emmaboda. Huvudfokus under perioden har varit att få igång 
verksamheten, administrativa rutiner och främst beredning av 
projektärenden samt samverkan med projektsökare. 

Föreningen har under perioden haft en anställd verksamhetsledare, Lena 
Danielsson och en projektutvecklare Ingmar Elofsson, som under hög 
arbetsbelastning med mycket goda resultat löst kontorets och 
verksamhetens uppgifter. Bägge har även varit föredragande i såväl styrelsen 
som beredningsgruppema. Styrelsen har här valt en arbetsmodell med ett 
arbetande presidium, som fördelat olika uppgifter emellan sig. 

Kommunsamverkan 

Under perioden har SydostLeader särskilt avdelade "kommunala 
referensgrupp" träffats vid två tillfällen. Syftet är att öka nätverkande och 
kunskapsutbyte mellan SydostLeader och de deltagande kommunerna. 
Särskilt viktig fråga har varit att se över förutsättningarna för samverkan 
och samordning avseende insatser för hästnäringen. Gruppen har förutom 
SydostLeader presidium bestått av politiker och tjänstemän från föreningens 
elva medlemskommuner. 

3. Verksamhet 

SydostLeader har haft ett fantastiskt söktryck med totalt ett åttiotal 
projektideer och ansökningar i olika steg under det gångna verksamhetsåret. 
Styrelsen har beslutat om 28 projektansökningar. Därav har 16 projekt, 
inklusive vår driftåtgärd, prioriterats, 1 har återremitterats och 11 har 
avslagits. Av dessa har 3 administrativt formellt beslutats av 

· Jordbruksverket. 
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Under räkenskapsperioden har projektmedel om nästan 14 miljoner kronor 

beviljats. Inkluderande privat och annan medfinansiering koII,Imer därmed 

mer än 20,5 miljoner kronor· att genom dessa projekt investeras i 

landsbygdsutveckling inom vårt leaderområde. Projektprioriteringar 

föreligger i samtliga fonder förutom ESF. 

Fondfördelning 

EJFLU ERUF EHFF ESF 

Störst intresse har det varit för projekt inom våra insatsområden 

Attraktionskraft, Fiske- & Vattenområden samt Natur, kultur och historia. 

Insatsområden 
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På grund av långa handläggningstider för Lokalt ledd utveckling och EU~ s 

fondprogram har SydostLeader vidtagit ett antal egna åtgärder i syfte att 

underlätta projektägarnas finansiering av sina projekt: 

o Styrelsen har beslutat om att förskott kan medges beslutade projekt 

från SydostLeader på upp till 70% av den offentliga medfinansieringen 

(LAG-potten) och att förskottsutbetalningar handläggs med förtur. 

o Vi har förhandlat fram att respektive medlemskommun kan ge 

räntefria förskottslån till projektägare i den egna kommunen i 

avvaktan på utbetalning av EU-stöd. 
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Information och nätverkande 

SydostLeader har aktivt arbetat med att informera, nätverka och sprida 

kunskap kring leadermetoden. Intresset för SydostLeader har varit mycket 

stort och många förfrågningar om information om föreningen och 

leadermetoden har också inkommit från organisationer, utvecklings grupper 

och företagsnätverk m fl inom hela leaderområdet. Leaderkontoret och 

presidiet har genomfört ett stort antal inspirations- och informationsträffar 

under året. 

En informativ hemsida med Facebook har byggts upp och blivit ett viktigt 

verktyg för kommunikationen med allmänheten. I hemsidan igår även ett 

intranät som effektiviserar samarbetet i styrelsen. 

Föreningen har tryckt upp en informations broschyr samt förmedlat 

nyhetsbrev under perioden. Nyhetsbreven finns att ladda ner från hemsidan. 

Därutöver har presidiet medverkat i partnerskaps- och nätverksmöten med 

Landsbygdsnätverket, länsstyrelserna i Blekinge och Kronoberg, närliggande 

leaderområden samt olika mässor och landsbygdsutvecklingsdagar på olika 

platser i landet. 

4. Slutord 

Mycken kraft har lagts på att bygga upp verksamheten, skapa fungerande 

administrativa rutiner och att informera om de möjligheter som Leader kan 

erbjuda landsbygden i vårt område. Erfarenhetsutbyte med andra 

leaderområden och våra medlemskommuner har varit av stort värde för att 

snabbt komma igång med verksamheten. Viktigast av allt är dock det stora 

engagemang och intresse som vi har upplevt från engagerade föreningar och 

småföretagare inom hela vårt leaderområde under perioden. 

Verksamhetens drift har under året begränsats till 18 % av totala budgeten, 

vilket föreningen satt som egen målsättning i syfte att säkerställa mesta 

möjliga landsbygdsutveckling med tilldelade medel. 

Med erfarenhet från första verksamhetsåret kan vi även konstatera att vi 

fortsatt behöver uppmuntra till nya projektinitiativ för att svara upp mot 

våra mål och indikatorer i utvecklingsstrategin och särskilt avseende 

miljöprojekt, förvaltningsplaner /EHFF, marknadsföring samt förbättrad 

arbetsmarknad för individ/ESF. ' 

Föreningens ekonomiska resultat och ställning framgår av efterföljande 

resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. 

Ett stort tack till alla som bidragit till en utvecklande och 
inspirerande verksamhet under året. 
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Årsredovisning för 

Sydostleader Ideell förening 
802498-7136 

Räkenskapsåret 
2016-01-01 - 2016-12-31 

Innehållsförteckning: 

Förvaltningsberättelse 
Resultaträkning 
Balansräkning 
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 
Noter 
Noter till resultaträkning 
Noter till balansräkning 
Underskrifter 

Sida 

1 
2 

3-4 
4 
5 

5-6 
7 

8~ 
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Sydostleader Ideell förening 
802498-7136 

Förvaltningsberättelse 

Styrelsen för SydostLeader Ideell förening, 802498-7136 får härmed·avge årsredovisning för 2016, 
tillika första räkenskapsår för innevarande programperiod'2014 - 2020. 

Allmänt om verksamheten 

Organisation 

1(8) 

Styrelsen har detta år bestått av 16 ordinarie ledamöter och 6 ersättare. Fördelningen har varit jämn 
över sektorerna (ideell, privat och offentlig sektor) och styrelsen har bestått till 50 % av såväl kvinnor 
som män. 

Verksamhet 
SydostLeader, som omfattar de elva kommunerna Karlskrona, Torsås, Ronneby, Emmaboda, 
Karlshamn, Nybro, Uppvidinge, Olofström, Lessebo, Sölvesborg och Tingsryd, bildades formellt vid 

första årsstämman den 20 november 2015. Förenh:1gens verksamhetskontor är placerat i Emmaboda. 

Föreningen har under perioden haft två anställda. En verksamhetsledare, Lena Danielsson, som dock 

p.g.a. sjukdom inte deltagit i verksamheten efter 18 juli, samt en projektutvecklare, formellt på 60 %, 
men som under verksamhetsledarens frånvaro tjänstgjort 100 %. Därutöver finns ett arbetande 
presidium med förutom leaderkontoret även ordföranden, 1. och 2. v ordförandena samt föreningens 
ekonomiskt ansvarige. 

Sydostleaders Styrelse har under 2016 haft 5 möten och föreningens tre berednlngsgrupper har haft 3 

till 4 möten vardera.Föreningen har haft ett omfattande söktryck med ett 80-tal projektansökningar i 
olika stadier. Totalt har beslutats om 28 projektansökningar. 16 projekt har prioriterats, inklusive 
driftåtgärden, och 12 projekt har avslagits eller återremitterats. 

Jordbruksverket har beviljat Sydostleader att verka i samtliga fyra fonder med ca 50 miljoner kronor i 

EJFLU, ca 10 miljoner kronor i EHFF samt ca 5 miljoner kronor vardera i ERUF och ESF. Därtill 
kommer samverkan med Kalmar, Borgholm och Mörbylånga i EHFF och som offentligt medfinansierar 

med drygt 900 KKr. 

Under räkenskapsperioden har projektmedel om nästan 14 miljoner kronor beviljats. Inkluderande 
privat och annan medfinansiering kommer landsbygdsutveckling inom vårt Leaderområde, 
Projektprioriteringar förleligger i samtliga fonder förutom ESF. 

Verksamhetens drift har under året begränsats till 18% av totala budgeten, vilket föreningen satt som 
egen målsättning i syfte att säkerställa mesta möjliga landsbygdsutveckling med. tilldelade medel, 

Föreningens ekonomiska resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning 

med tilläggsupplysningar.f 
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Sydostleader Ideell förening 
802498-7136 

Resultaträkning 
Belopp i kr 

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 
Nettoomsättning 
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 

Rörelsekostnader 
Kostnader för projekt 
övriga externa kostnader 
Personalkostnader 
Summa rörelsekostnader 

Rörelseresultat 

Finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och likmande resultatposter 
Summa finansiella poster 

Res.ultat efter finansiella poster 

Bokslutsdispositioner 
Res.ultat före skatt 

Skatter 

Not 

2 

3 
4 
5 

2016-01-01-
2016-12-31 

6. 251 884 
6251884 

-4279 344 
-298 932 

-1673819 
-6:252 095 

-211 

211 
211 

2(8) 

2015-01-01-
2015-12-31 

_A_re_t_s_re_s_u_lt_at ___________________________ -_{b 
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SydostLeader Ideell förening 
802498-7136 

Balansräkning 
Belopp i kr 

TILLGÅNGAR 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Förutbetalda kostnader octt upplupna intäkter 

Summa kortfristiga fordringar 

Kassa och bank 
Kassa och bank 
Summa kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

3(8) 

Not 2016-12-31 2015-12-31 

5 866 
5866 

4426 628 
4426 628 

4432494 

4.432494 

Cl 

C 

C! 
C, 

I:! 

Ej 

El 
li 
~ 

Il 

I. 
Il 

I 
&I 

Il 

I 

• • • • • • 
Il 

Il 

• 
• • 
111 

ll 

ll 
tl 

ll 

• 
Il 
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Sydostleader Ideell förening 
802498-7136 

Balansräkning 
Belopp i kr 

EGET KAPITAL OCH SIKULDER 

Eget kapital 

Kortfristiga skulder 
Skatteskulder 
Övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Not 

7 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

Ställda säkerheter 

Ansvarsförbindelser 

2016-12-31 

4993 
125 227 

4 302 274 
4432494 

4432494 

20,16-12-31 
Inga 

4(8) 

2015-12-31 
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Sydostleader Ideell förening 
802498-7136 

Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 

Årsredovisning i föreningar. 

Redovisning av intäkter 

5(8) 

Som inkomst redovisar föreningen det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 

Fordringar 
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning förväntas bli betalda .. 

Bidrag från kommuner, EU och svenska staten 
Som bidrag räknas likvida medel som föreningen erhåller från en bidragsgivare som är ett 

offentligrättsligt organ. Ett bidrag intäktsredovisas i den perod när bidraget utbetalas till föreningen. 

Villkorade bidrag skuldförs till dess att de uppgifter som bidraget skall täcka uppkommer. 

Kostnadsredovisning 
En utgift bokförs I resultaträkningen när föreningen har förpliktigat sig att utföra en viss åtgärd 

(godkännande av LAG och/eller Länsstyrelsen). Då uppkommer en skuld. I samband med bokslut: 

periodiseras dessa åtaganden till l<ostnader. 

Noter till resultaträkning 

Not 2 Faktisk offentlig medfinanslering samt övriga intäk·te_r 

Nettoomsättning per rörelsegren 

Emmaboda kommun 
Karlshamns kommun 
Karlskrona kommun 
Lessebo kommun 
Nybro kommun 
Olofström kommun 
Ronneby kommun 
Sölvesborg kommun 
Tingsryds kommun 
Torsås kommun 
Uppvidinge kommun 
Medlemsavgifter 
Off. medfinansierlng Kalmar/Öland 
Off. medfinansiering driftspr;ojektet 
övrig medfinansiering driftsprojektet 
EU/stat förberedande stöd 
Öres- och kronutjämning 

Summa 

2016-01-01-
2016-12-31 

178 394 
432 709 
893 034 
163 483 
390 372 
258 037 
558 825 
335 818 
241 542 
137127 
182 611 
279 800 
905 000 
837 804 
277 993 
179 327 

8 

6 251 884 

2015-01-01-
2015-12-31 
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Sydostleader Ideell förening 6(8) 
802498-7136 

Not 3 Kostnader för beviljade och framtida projekt · '1
1
,_ 

Beslutade ej utbetalade pröjektmedel är under året 1 189 966 kronor. Avsättning till ej beslutade .• 
framtida projekt är 3 089 378 kronor. 

Not 4 Övriga rörelsekostnader 

Lokalkostnader 
Administrationskostnader 
Möteskostnader 
Information/hemsida/profilmaterial mm 
Revision 
övrigt 
Summa 

Not 5 Anställda och personalkostnader 

Medelantalet anställda 

Män 
Kvinnor 
Totalt 

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

Löner och andra ersättningar: 
Summa 
Sociala kostnader 
(varav pensionskostnader} 

Specifikation löner, andra ersättning och sociala kostnader 

Löner och andra skattepliktiga ersättningar 
Pensionskostnader 
Sociala kostnader 
Skattefritt traktamente 
Skattefri bilersättning 
Kompetensutveckling 
Övriga personalkostnader 
Totalt 

2016-01-01-
2016-12-31 

92190 
68398 
61827 
57142 
14375 
5000 

298932 

2016-01-01-
2016-12-31 

1 
1 
2 

2016-01-01-
2016-12-31 

1223 752 
1223 752 

341 483 
25573 

2016-01-01-
2016-12-31 

1223 752 
25573 

315 910 
550 

82505 
905 

24624 
1673819 

2015-01-01-
2015-12-31 

2015-01-01-
2015-12-31 

2015-01-01-
2015-12-31 

2015-01-01-
2015-12-31 
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Sydostleader Ideell förening 
802498-7136 

Noter till balansräkning 

Not 6 Bank 

Bank transaktionskonto 
Emmaboda kommun 
Karlshamns kommun 
Karlskrona kommun 
Lessebo kommun 
Nybro kommun 
Olofström kommun 
Ronneby kommun 
Sölvesborg kommun 
Tingsryds kommun 
Torsås kommun 
Uppvidinge kommun 
Skattekonto 
Redovisat värde vid årets slut 

Not 7 Upplupna kostnader och förutbe1:alda intäkter 

Periodisering framtida projekt 
Beslutade ej utbetald off. medfinansiering 
övriga upplupna kostnader 

2016-12-31 

654653 
178 394 
432 709 
893 034 
163 483 
390 372 
258 037 
558 825 
335 818 
241 542 
137 127 
182 611 

23 
4426 628 

2016-12-31 
3089378 
1 189 966 

22930 

4 302 274 

7(8) 

2015-12-31 

2015-12-31 
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Underskrifter 

Emmaboda den 7 april 2017 

~-
Ursula Hass 
2:e vice ordförande 

~~{fl<$r~ 
Anna-Lena Fransson 

dJeaw·eufw du ituuc,,4 
Monica Widnemark 

v::a~ 
Tuulikki Åkesson 

J,S-

~,4: ___ ., 
Tom1y Andersson 
Vice ordförande 

faktd~ 
Gertrud lvarsson 

~ 
Mikael Jeansson 

(1/J~S-
Thomas Höjer 

Vrislr~:;J'ättelse har lämnats de~ aprll 2017 

{J~L n.~ 
Tord Olsson Peter Wald 

Auktoriserad revisor Lekmannarevisor 

8(8) 
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Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i SydostLeader Ideell förening, arg.nr 802498-7136 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalande 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för SydostLeader Ideell förening för år 2016. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen i allt väsentligt upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av SydostLeader Ideell 

förenings finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat för året enligt 

årsredovisnings lagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att 

föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund for uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt Intemational Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 

Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 

oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisions bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 

uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisning upprättas och för att årsredovisningslagen 

tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som 

den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av :föreningens förmåga att 

fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden solll: kan påverka förmågan 

att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 

tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte 

har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte 

innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att 

lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 

säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 

alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 

grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen 

kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 

skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom~ 

i. 
1 
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o identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräcldiga och ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår 
revision för att utforma granslrningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i årsredovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsbokslutet. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktom eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna i enlighet med årsredovisningslagen. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den: Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
SydostLeader Ideell förening för år 2016. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund for uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisoms ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige ocli har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisions bevis vi har inhämtat är tillräcldiga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.~ 

[ 
2 
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Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av :förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 

inhämta revisions bevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 

styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och 

har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 

grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som 

utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär 

att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 

verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. 

Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 

är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

bo/;en 25 april 2017 

/!~ 
Tord Olsson 

G =~ 
PeterWald 

Auktoriserad revisor Lekmannarevisor 

3 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (26) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-22 

Justerare 

§ 119 

Förslag om att bilda nationalpark i Åsnen Kronobergs län 

Dnr 2017/199 430 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar nedanstående yttrande. 

Yttrande 

Tingsryds kommun ställer sig positiva till förslaget från Naturvårdsverket. 

De västra delarna av sjön Åsnen i Kronobergs län föreslås bli nationalpark. 

Området ligger i Alvesta och Tingsryds kommuner samt gränsar till Växjö 

kommun. 
Delar av den föreslagna nationalparken består av naturreservaten Bjurkärr, 

Västra Åsnens övärld och Toftåsa myr, områden som ligger mellan dessa 

naturreservat samt en del omkringliggande värdefulla vatten- och 

skogsområden. Det föreslagna nationalparksområdet omfattar 2055 hektar 

varav ca 1550 hektar land och 505 hektar vatten. 

Det föreslagna syftet med Åsnens nationalpark är "att bevara ett 

representativt, variationsrikt och biologiskt värdefullt sydsvenskt skogs- och 

sjölandskap med dess växt- och djurliv i väsentligen orört skick. " 

I Naturvårdsverkets nationalparksplan från 2008 för perioden 2009-2013 

föreslogs en ny nationalpark i Åsnen. Under år 2011 inleddes ett projekt för 

att bilda en nationalpark i området. Inom ramen för projektet har 

avgränsningen preciserats och förslag till föreskrifter och skötselplan har 

tagits fram. En naturvägledningsplan och analys och utredningar om hur 

besökare kan tas emot på bästa sätt har genomförts. Resultatet är bland 

annat två nya entreer till området med fokus på hög tillgänglighet för alla 

besökare till området. Skötselplanen är detaljerad men behövlig om det 

föreslagna syftet Åsnens nationalpark skall kunna uppnås. 

Delar av det område som föreslås ingå i nationalparken utgörs idag av olika 

naturreservat. Dessa naturreservat omfattas av olika föreskrifter vilka 

kommer att ersättas av nu föreslagna föreskrifter för nationalparken i sin 

helhet. De föreslagna föreskrifterna följer vad som gäller för Sveriges 

nationalparker i allmänhet med anpassningar till nu aktuellt område som 

helhet. I samband med att nationalparken bildas anläggs de stigar, vägar och 

parkeringsplatser som behövs för att tillgängliggöra området. I 

skötselplanen anges var några ytterligare stigar kan anläggas. Utöver detta 

anses behovet av stigar, vägar och parkeringsplatser inom 

nationalparksområdet vara uppfyllt. Delar av området har idag förbud mot 

att anlägga väg, parkeringsplats, led, ridstig och bro. 

I Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (26) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-22 

Justerare 

§ 119 forts. Dnr 2017/199 430 

Ett tiotal närliggande mindre företag, oftast familjeföretag, inom 

besöksnäringen bedöms i någon utsträckning beröras. Enligt den framtagna 

konsekvensbeskrivningen uppges; företag som är verksamma i anslutning 

till parken idag bedöms inte behöva förändra sin verksamhet för att anpassa 

den till de ändrade föreskrifterna. En tillståndsplikt för idrottsarrangemang 

och liknande ökar tydligheten om vad som gäller. En ansökan om tillstånd 

medför administrativa konsekvenser, men bedömningen är att dessa är 

rimliga och inte alltför omfattande eller betungande. Ingen avgift krävs av 

sökanden vid ansökan. 

Tingsryds kommun har inga invändningar mot den framtagna skötselplanen, 

avgränsningarna, föreskrifterna utan anser att de stämmer väl överens med 

syftet gällande bildande av nationalparken Åsnen. Konsekvensanalysen är 

tydlig och väl genomarbetad. 

Beskrivning av ärendet 

Naturvårdsverket har i samråd med Länsstyrelsen i Kronoberg, Alvesta 

kommun, Tingsryds kommun och Växjö kommun tagit fram ett förslag till en 

nationalpark som är belägen i västra delen av sjön Åsnen. Den föreslagna 

nationalparken består av naturreservaten Bjurkärr, Västra Åsnens övärld och 

Toftåsa myr, områden som ligger mellan dessa naturreservat och en del 

omkringliggande värdefulla öar, vatten- och skogsområden. 

Besluts underlag 

Skrivelse från miljö-och byggnadschef Camilla Norrman, 2017-05-22 

Förslag att bilda nationalparken Åsnen i Kronobergs län, inkl. bilagor 

I Otdrag,bescyrkande 
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Förslag om att bilda Åsnens nationalpark i Kronobergs län - Naturvårdsverket Sida 1 av 3 

Webbplatsen använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Jag accepterar Läs mer 

0 

Förslag om att bilda Asnens nationalpark i 

Kronobergs län 

Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till en ny nationalpark. Vi 

samlar in synpunkter på förslaget till och med den 3 juli. 

Förslaget 
Den föreslagna nationalparken ligger i västra delen av sjön Asnen och består av delar av naturreservaten 

Bjurkärr, Västra Asnens övärld och Toftåsa myr samt områden som ligger mellan dessa naturreservat och en 

del omkringliggande värdefulla öar, vatten- och skogsområden. 

Det föreslagna nationalparksområdet är totalt 2055 hektar, varav 505 hektar land och 1550 hektar vatten. 

Skogarna i området består av ädellövskogar med bok och ek med mycket rik förekomst av ovanliga lavar, 

mossor, svampar och insekter. I andra delar, till exempel på många öar och stränder, finns blandskogar med 

stort inslag av gamla tallar. De långa strandzonerna med en blandning av skyddade och exponerade stränder 

skapar stor variation och förutsättningar för ett rikt växt och djurliv. Även de grunda och steniga vikarna skapar 

stor variation i området. Hela området har stort värde för fågellivet. 

Förslag till avgränsning , föreskrifter och skötselplan har tagits fram i en arbetsgrupp där Länsstyrelsen i 

Kronoberg, Alvesta kommun, Tingsryds kommun och Växjö kommun ingått. 

Motivering för Åsnens nationalpark 

Asnen finns med i Naturvårdsverkets nationalparksplan från 2008 tillsammans med 13 andra förslag på nya 

nationalparker. Den motivering som anges i nationalparksplanen lyder: 

"Åsnens nationalpark är ett märkligt orört skogs- och sjölandskap långt söderut i landet. Det har höga 

naturvärden kopplade till naturtillståndet i såväl land- som vattenmiljöerna och ett rikt växt- och djurliv. 

Områdets fastlandsdelar är lättillgängliga och innehåller intressanta och vackra naturmiljöer liksom utblickar 

över övärlden. Området representerar det sydsvenska slättlandskapet med dess sjöar och är väl lämpat som 

nationalpark." 

Synpunkter på förslaget 

Yttranden som rör förslaget ska sändas till Naturvårdsverket. Yttranden ska komma in senast den 3 juli 2017 

och skickas med e-post till registrator@naturvardsverket.se, alternativt med vanlig post till 

Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm. Ange ärendenummer NV-10872-11. 

Remisshandlingar: 

https ://www.naturvardsverket.se/remiss2017-asnen 2017-05-05 
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Förslag om att bilda Åsnens nationalpark i Kronobergs län - Naturvårdsverket 

> Missiv - Förslag ti ll bildande av nationalpark Asnen (pdf 39 kB) 

> Bilaga 1. Förslag ti ll gräns för Asnens nationalpark (pdf 927 kB) 

> Bilaga 2. Förslag til l föreskrifter för nationalparken (pdf 69 kB) 

> Farleder (pdf 1 MB) 

> "fillträdesförbud (pdf 1005 kB) 

> Bjurkärr (pdf 948 kB) 

> Jakt (pdf 1 MB) 

> Bilaga 3. Förslag till konsekvensanalys av förslaget ti ll föreskrifter (pdf 92 kB) 

> Bilaga 4. Förslag till skötselplan för nationalparken (pdf 3MB) 

Kontakt 

Om du har frågor under remisstiden kan de ställas till Gisela Norberg, 010-698 15 14. 

gisela.norberg@naturvardsverket.se 

Mer information 

> Så bildas en nationalpark 

Sidan senast uppdaterad: 4 maj 2017 Sidansvarig: Gisela Norberg 

REMISSER OCH YTTRANDEN 

v Remisser 

v Remisser 2017 

v Asnens nationalpark 

> Förslag till åtgärdsprogram och handlingsplan för fjällräv 

> Remisser 2016 

> Remisser 2015 

> Remisser 201 4 

> Remisser om planer i våra grannländer - Esbokonventionen 

https ://www.naturvardsverket.se/remiss2017-asnen 

Sida 2 av 3 

2017-05-05 
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Förslag om att bilda Åsnens nationalpark i Kronobergs län - Naturvårdsverket Sida 3 av 3 

> Sök remisser 

> Yttranden 

Adress: Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Telefon: 010-698 10 00 Om webbplatsen Om kakor (cookie~ 

https://www.naturvardsverket.se/remiss2017-asnen 2017-05-05 
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NATUR 
VÅRDS~.: 
VERKETC3 

S\VEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AOENCY 

Norberg, Gisela 
Tel: 010-698 1514 
gisela.norberg@naturvardsverket.se 

REMISS 
2017-05-04 

Sändlista 

Förslag till bildande av Åsnens nationalpark 

Ärendenr: 
NV-10872-11 

Naturvårdsverket har i samråd med Länsstyrelsen i Kronoberg, Alvesta 
kommun, Tingsryds kommun och Växjö kommun tagit fram ett förslag till en 
nationalpark som är belägen i västra delen av sjön Åsnen. Den föreslagna 
nationalparken består av naturreservaten Bjurkärr, Västra Asnens övärld och 
Toftåsa myr, områden som ligger mellan dessa naturreservat och en del 
omkringliggande värdefulla öar, vatten- och skogsområden. 

Fl'ågor 
Om du har frågor under remisstiden kan de ställas till 
Gisela Norberg, gisela.norberg@naturvardsverket.se 010-698 15 14 

Synpunkter på förslaget 
Yttranden som rör förslaget ska sändas till Naturvårdsverket. Yttranden ska 
komma in senast den 3 juli 2017 och skickas med e-post till 
registrator@naturvardsverket.se, alternativt med vanlig post till 
Naturvårdsverket, i06 48 Stockholm. Ange ärendenummerNV-10872-11. 

Förslaget hittar du via denna länk: 
https:/ /www.naturvardsverket.se/remiss2017-asnen 

Remissen består av: 
Förslag till gräns för Asnens nationalpark 
Syfte med nationalparken 
F öreskri:fter för nationalparken 
Konsekvensanalys av förslaget till föreskrifter 
Skötselplan för nationalparken 

BESOK: STOCKHOLM-VALHALLAVÄGEN 195 

ÖSTBRSUND - FORSKARENS VÅG 5, HUS UB 

POST: 106 48 STOCKHOLM 

TEL; 0 l 0-698 10 00 
FAX: 010-698 16 00 
E·POST: REGISTRATOR@NATURVARDSVERKET .SE 

INTERNET: WWW.NATURVARDSVERKET.SE 
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L!is mer om hur en nationalpark bildas här: 
http://www.naturvardsverket.seNar-natur/Skyddad-natur/Nationalparker/Sa

bildas-en-nationalpark/ 

Bakgnmd 

I Naturvårdsverkets nationalparksplan från 2008 föreslås "Västra Åsnen" som ny 

nationalpark tillsammans med 13 andra förslag. Genom attremissin:stanserna, 

fr!imst länsstyrelsen och de tre berörda kommunerna, var mycket positivt 

inställda till förslaget påbörjades arbetet under 2011. 

Den motvering som anges i nationalparksplanen lyder: 

"Åsnens nationalpark är ett märkligt orört skogs- och sjölandskap långt söderut 

i landet. Det har höga naturvtirden kopplade till naturtillståndet i såväl land

som vattenmiljöerna och ett rikt växt- och djurliv. Områdets fastlandsdelar cir 

lättillgtingltga och innehåller intressanta och vackra naturmiljöer liksom 

utblickar över övärlden. Området representerar det sydsvenska sltittlandskapet 

med dess sjöar och ttr vtil llimpat som nationalpark. " 

Skogarna i området består av ädellövskogar med bok och ek med mycket rik 

förekomst av ovanliga lavar, mossor, svampar och insekter. I andra delar, t.ex. 

på många öar och stränder, finns blandskogar med stort inslag av gamla tallar. 

De långa strandzonerna med en blandning av skyddade och exponerade stränder 

skapar stor variation och förutsättningar för ett rikt växt och djurliv. Även de 

grunda och steniga vikarna skapar stor variation i området. Hela området har 

stort värde för fågellivet. 

Därför bildas en nationalpark 
Sveriges nationalparker ska trygga naturens mångfald och ge besökare möjlighet 

att uppleva och njuta av naturen. I en nationalpark är naturen skyddad och får 

inte exploateras. Det innebär att vi bevarar ett naturarv åt nuvarande och 

kommande generationer. Tillsammans bevarar nationalparkerna ett urval av 

unika landskap som tillsammans bildar en helhet över landet. Parkernas natur är 

storslagen eller särpräglad och har höga värden. 

Vad kan en nationalpark tillföra? 
Sveriges nationalparker lockar många människor till naturupplevelser och får 

stor uppmärksamhet nationellt och intemationellt. En nationalpark ger 

uppmärksamhet och är en tillgång för trakten, kommunen, länet och Sverige. 

Projektets organisation och genomförande 
Projektet med att bilda en nationalpark i Åsnen har genomförts med en styrgrupp 

och arbetsgrupp där representanter för Naturvårdsverket och länsstyrelsen samt 

de tre kommunerna Alvesta, Tingsryd och Växjö har deltagit. En referensgrupp 

bestående av ett trettiotal föreningar och aktörer i området har varit delaktig och 
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bistått med mycket info1mation och kunskap om området under projektets gång. 

Informationsmöten för allmänheten, markägare 0ch olika föreningar och grupper 

har hållits, informationsbrev hru- skickats ut både per post och digitalt och en 

projektwebbsida har uppdaterats löpande under projektets gång. 

Förslag till avgränsning 

I början av projektet pekades ett större utredningsområde ut av arbetsgruppen. 

Detta utredningsområde har legat som utgångspunkt vid kontakt med markägare. 

För att kunna föreslå ett område som nationalpark måste staten äga mark och 

vatten (7 kap. 2 § miljöbalken). Det område som ingår i förslaget är de mark

och vattenområden som staten ägde sedan tidigare och områden som 

Naturvårdsverket har köpt efter förhandlingar inom ramen för projektet. 

Förhandlingar pågår fortfarande med ett par markägare där dessa gett sitt 

medgivande till att ta med den mark och det vatten de äger i remissen. Om vi 

kommer överens om ett köp innan förslag~t till nationalpark lämnas till 

regeringen i september kommer dessa delru- att ingå, om inte så kommer de att 

utelämnas ur det slutliga förslaget. Det föreslagna nationalparksområdet är totalt 

2055 hektar, varav 505 hektar land och 1550 hektar vatten. och uppfyller kraven 

för en nationalpark (minst 1000 hektar sammanhängande land och vatten). 

Förslag till syfte och föreskrifter 
Syftet för nationalparken anges i nationalparksförordningen efter riksdagens 

medgivande och regeringens beslut. Vårt förslag till syfte lyder: 

"Syftet med Äsnens nationalpark är att bevara ett representativt, våriationsrikt 

och biologiskt vcirdefullt sydsvenskt skogs- och sjölandskap med dess växt- och 

djurliv i väsentligen orört skick " 

För att syftet med nationalparken ska kunna uppnås så föreslås ett antal 

föreskrifter om vad som ska gälla inom området. Naturvårdsverket beslutar om 

föreskrifter för nationalparken efter att regering och riksdag godkänt förslaget 

till nationalpark. Se vidare förslaget till föreskrifter och konsekvensutredning. 

Förslag till skötselplan 
Skötselplanen är det dokument som styr hur den föreslagna nationalparken ska 

skötas och förvaltas. Skötselplanen består dels av en beskrivningsdel där bland 

annat områdets naturtyper på land och i vatten, arter, historik och besöksvärden 

beskrivs, del en plandel där bevarandemål för olika delområden samt riktlinjer 

och åtgärde1· för att dessa mål ska uppnås beskrivs . 

. Beslut om denna remiss har fattats av avdelningschef Claes Svedlindh. 

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit _ha,ndläggaren Gisela 

Norberg, föredragande och juristen GabriellaModin. 
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För Naturvårdsverket 

~~ 
Claes Svedlindh 

Bilagor: 

Bilaga 1. Förslag till gräns för Asnens nationalpark 
Bilaga 2. Förslag till föreskrifter för nationalparken 
Bilaga 3. Förslag till konsekvensanalys av förslaget till föreskrifter 
Bilaga 4. Förslag till skötselplan för nationalparken 

Sändlista 
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Asnens nationalpark 
;·-·! Förslag till nationalpark ... _ ... 

Data källor 

Topografisk karta: ©Lantmäteriet, 
geodatasamverkan 

Gräns för nationalpark: ©Naturvårdsverket, 2017 

©2016 Naturvårdsverket 

Kartografisk Information 

Koordinat system: SWEREF99 
Projektion: Transverse Mercator 

Skala: 1:45000 iA4 format 
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TK mail Kommun 

Från: 
Skickat: 
Till: 

Ämne: 
Bifogade filer: 

Gisela.Norberg@naturvardsverket.se 
den 5 maj 2017 09:30 
kommunen@alvesta.se; TK mail Kommun; Kommunstyrelsen; 

kronoberg@lansstyrelsen.se; region@kronoberg.se; 

registrator@energimyndigheten.se; sfv@sfv.se; exp-hkv@mil.se; 

havochvatten@havochvatten.se; kommerskollegium@kommers.se; 

registrator@kustbevakningen.se; regelradet@regelradet.se; registrator@raa.se; 

rikspolisstyrelsen@polisen.se; sgu@sgu.se; skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se; 

smhi@smhi.se; tillvaxtverket@tillvaxtverket.se; trafikverket@trafikverket.se; 

kontakt@transportstyrelsen.se; registrator@aklagare.se; artdatabanken@slu.se; 

cnv@slu.se; registrator@miun.se; peter.fredman@miun.se; info@faltbiologerna.se; 

info@friluftsframjandet.se; jrf@jrf-lj.org; info@lrf.se; 

remisser@naturskyddsforeningen.se; info@scouterna.se; info@ekoturism.org; 

info@sportfiskarna.se; bo.skold@jagareforbundet.se; info@rovdjur.se; 

info@stfturist.se; info@svensktfriluftsliv.se; remisser@svensktnaringsliv.se; 

info@skl.se; info@birdlife.se; sbf@svenskbotanik.se; info@sef.nu; 

info.se@visitsweden.com; info@visita.se; info@wwf.se 

REMISS förslag till NATIONALPARK ÅSNEN 
Missiv Asnens nationalpark.pdf 

REMISS av Förslag om att bilda Åsnens nationalpark i Kronobergs län 

Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till en ny nationalpark. Vi samlar in synpunkter på förslaget 

till och med den 3 juli. 

Förslaget hittar du via denna länk: 

https://www.naturvardsverket.se/remiss2017-asnen 

Synpunkter på förslaget 

Yttranden som rör förslaget ska sändas till Naturvårdsverket. Yttranden ska komma in senast den 3 juli 

2017 och skickas med e-post till registrator@naturvardsverket.se, 

alternativt med vanlig post till Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm. Ange ärendenummer NV-10872-11. 

Frågor 

Om du har frågor under remisstiden kan de ställas till 

Gisela Norberg, gisela.norberg@naturvardsverket.se 010-69815 14 

Hälsningar Gisela 

GISELA NORBERG 

NATURVÅRDSVERKET 

1 
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Områdesskyddsenheten 

BESÖK: Valhallavägen 195, Stockholm 

POST: 106 48 Stockholm 

TELEFON: 010-6981514 

INTERNET: naturvardsverket.se 

Tänk på miljön innan du skriver ut det här mejlet 

Tänk på miljön innan du skriver ut det här mejlet 

2 
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Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter för Åsnens 
nationalpark 

F örfattningsförslag 

Med stöd av 4 § första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver 

Naturvårdsverket följande. 

Om inskränkningar i rätten att använda mark och 
vatten inom nationalparken 

1 § Inom nationalparken är det förbjudet att 

1. anordna upplag eller tippa, 

2. dra fram rör eller ledning i mark, vatten eller luft, 

3. anlägga stig, väg eller parkeringsplats, 

4. uppföra eller utöka byggnad eller annan anläggning, 

5. uppföra mast eller vindkraftverk, 

6. uppföra stängsel eller annan hägnad, 

7. anlägga brygga, förtöjningsboj eller fast förtöjningsplats för båt, 

8. bedriva täktverksamhet eller bortföra torv, mineral eller annat geologiskt 

material, 

9. gräva, schakta, utfylla, borra, mejsla eller spränga eller vidta åtgärd som 

skadar berg, mark, block, sten eller sjöbotten, 

10. muddra eller dumpa, 

11. utföra vattenreglering, dämma, leda bort vatten eller på annat sätt påverka 

hydrologin, 

12. dika eller dikesrensa, 

13. avverka eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, 

upparbeta vindfällen, ta frö, så, plantera eller vidta någon skogsbruks- eller 

skogsvårdsåtgärd, 

14. använda bekämpningsmedel eller tillföra växtnäringsämnen, 

15. kalka mark eller vatten, 

1(5) 
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16. plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer, 

17. jaga ( ett undantag finns för viss jakt i den yttre zonen enligt 6 § 11 ), eller 

18. anlägga fiskodling. 

2 § Utan tillstånd från länsstyrelsen är det förbjudet att utfodra vilt. 

Om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt inom 
nationalparken 

3 § Inom nationalparken är det förbjudet att 

1. gräva eller hacka, 

2. skada, rista i eller måla på berg, mark, block eller sten, 

3. bortföra sten, 

4. bryta kvistar eller fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar, 

5. skada eller störa djurlivet, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo, 
lya eller gryt, 

6. framföra eller parkera med el- eller motordrivet fordon utanför anvisade vägar 

eller parkeringsplatser. På de anvisade parkeringsplatserna får vidare inte 
parkering eller uppställning av husvagn, husbil eller liknande ske mellan kl. 
00.00-05.00, 

7. framföra vattenskoter, hydrokopter, svävare eller annan liknande el- eller 
motordriven farkost, 

8. framföra motorbåt eller annan vattenburen farkost som inte omfattas av punkt 

7 med högre hastighet än 5 knop utanför farled som har markerats på karta i 
bilaga 1. I sådan farled är högsta tillåtna hastighet 20 knop, 

9. ankra eller förtöja husbåt, 

10. starta eller landa med luftfartyg, drönare eller liknande. Förbudet gäller både 

bemannade och obemannade luftfartyg, 

11. tälta eller sätta upp vindskydd eller liknande anordning utanför anvisad plats. 

På de anvisade platserna får tältning eller uppsättning av vindskydd eller 
liknande anordning ske högst en natt mellan kl. 18.00 och-10.00, 

12. elda eller använda grill utanför anvisad plats, 
13. medföra okopplad hund eller annat husdjur som inte är kopplat, 

2(5) 
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14. på ett störande sätt orsaka ljud, 

15. bedriva militär eller polisiär övningsverksamhet, 

16. rida utanför vägar, 

17. beträda eller färdas inom områden med tillträdesförbud som markerats på 
karta i bilaga 2. Förbudet gäller under perioden 1 april-31 juli, eller 

18. plocka, samla eller gräva upp växter, inklusive mossor, lavar eller svampar 
inom området Bjurkärr som markerats på karta i bilaga 3. 

4 § Utan tillstånd från länsstyrelsen är det inom nationalparken förbjudet att 

1. placera ut skylt, tavla, orienteringskontroll, snitsel, markering eller liknande, 

2. genomföra idrottstävlingar eller andra idrottsarrangemang, 

3. plocka, samla eller gräva upp växter, inklusive mossor, lavar eller vedlevande 
svampar utanför området B jurkärr som markerats på karta i bilaga 3. För 
området Bjurkärr gäller 3 § 19, 

4. samla grod- eller kräldjur, eller 

5. samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar eller andra ryggradslösa djur. 

Undantag för vetenskapliga undersökningar och miljöövervakning 

5 § Trots bestämmelserna i 1-4 § § är det efter tillstånd från länsstyrelsen tillåtet 

att utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering, insamling, 
fångst eller andra åtgärder som kan innebära påverkan på naturmiljön. 

Generella undantag 

6 § Utan hinder av inskränkningarna i 1-5 § § är det inom nationalparken tillåtet 

1. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att utföra åtgärder 

enligt fastställd skötselplan såsom att underhålla och förbättra leder, utföra 

gränsmarkering, uppföra anläggningar för friluftslivet, utföra naturvårdande 
skötsel, uppföra hägnader och genomföra informationsskyltning, 

2. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att framföra 
motordrivet fordon eller motordriven farkost för att utföra åtgärder enligt 
fastställd skötselplan eller i annat tjänstesyfte, 

3(5) 
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3. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att beträda eller 

färdas inom områden med tillträdesförbud enligt 3 § 1 7 för att utföra åtgärder 

enligt fastställd skötselplan eller i annat tjänstesyfte, 

4. för personal inom polisen, sjukvården eller räddningstjänsten att vid insatser: 

a) använda motordrivet fordon, motordriven farkost och hund, 

b) beträda eller färdas inom område med tillträdesförbud gäller enligt 3 § 17, 

eller 
c) vid behov vidta andra åtgärder. 

Anmälan om sådana åtgärder ska om möjligt göras till länsstyrelsen i förväg, 

annars snarast efter genomförandet, 

5. för rättighetshavare att nyttja och utföra normalt underhåll av bilvägar och 

cykelleder med tillhörande anläggningar i direkt anslutning till vägområdet. 

Innan underhållsåtgärder påbörjas ska samråd ske med länsstyrelsen, 

6. för rättighetshavare att utföra normalt underhåll av ledningar i enlighet med 

ledningsrätt. Innan underhållsåtgärder påbörjas ska samråd ske med 
länsstyrelsen, 

7. för behörig person att eftersöka och avliva skadat vilt och i samband med 

detta medföra hund som inte är kopplad, 

8. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att bedriva 

vildsvinsjakt under den allmänna jakttiden enligt 2 § jaktförordningen 

(1987:905) med hänvisning till bilaga 1, punkt 7, 

9. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att bedriva 

skyddsjakt enligt 26 § jaktförordningen med hänvisning till bilaga 4, punkt 1, 

för att förebygga skador av vilt, 

10. för behörig person att utföra av myndighet beslutad skyddsjakt enligt 23 b 

och 29 §§ jaktförordningen och i samband med detta medföra hund som inte är 

kopplad, 

11. att jaga älg, rådjur, kronhjort, dovhjort, vildsvin eller mink inom den yttre 

zonen som markerats på karta i bilaga 4. Vid sådan jakt får hund som inte är 

kopplad medföras. Undantaget gäller under tiden 1 september - 31 januari, 

12. att framföra älgdragare, fyrhjuling eller liknande fordon utanför anvisade 

vägar vid transport av större vilt vid sådan jakt som är tillåten i nationalparken. 

Transporten ska ske på sådant sätt att skador på mark och vegetation undviks, 

13. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att plantera in 

eller sätta ut inhemska växter eller djur i artbevarande syfte, 

14. för person med nedsatt rörelseförmåga att framföra eldriven rullstol, 

permobil eller därmed jämförligt hjälpmedel utanför områden med 

tillträdesförbud enligt 3 § 17, 

4(5) 
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15. att plocka bär utanför områden med tillträdesförbud enligt 3 § 17, 

16. att plocka matsvamp utanför områden med tillträdesförbud enligt 3 § 1 7 och 

området Bjurkärr som markerats på karta i bilaga 3, 

17. för Alvesta kommun att bygga ut infrastruktur i den mån det följer av 
skriftlig överenskommelse mellan kommunen och Naturvårdsverket, 

18. fiska med stöd av enskild fiskerätt inom områden med tillträdesförbud enligt 

3 § 18, om detta följer av avtal eller särskild överenskommelse mellan 
fiskerättsinnehavarna och Naturvårdsverket, 

19. för nyttjanderättshavare att jaga eller röja vass, sly, buskar eller träd i den 

mån det följer av avtal mellan nyttjanderättshavaren och Naturvårdsverket, eller 

20. för ägare till fastigheterna Ulv ön 1: 12, 1: 13, 1: 15, 1: 18, 1 :20, 1 :25 och 1 :26 

att slå vass utmed fastighetsgränsen i strandkanten, ersätta befintliga bryggor 

med bryggor av samma typ och storlek samt underhålla befintliga båtrännor. För 

underhåll av båtrännor eller transport av byggmaterial till och från den egna 

fastigheten får traktor eller liknande fordon användas. Fastighetsägaren ska 

samråda med länsstyrelsen innan sådana fordon används. 

7 §Länsstyrelsenfår ge tillstånd till sådana åtgärder som anges i 2, 4 och 5 §§ 
endast om åtgärderna är förenliga med nationalparkens syfte och övriga 
bestämmelser i föreskrifterna. 

5(5) 
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Naturvårdsverket 

Diarienummer 
NV-10872-11 

2017-04-25 

Förslag till föreskrifter för Åsnens nationalpark
konsekvensanalys 

1. Bakgrund 

De västra delarna av sjön Åsnen i Kronobergs län föreslås bli nationalpark. Området ligger i Alvesta 

och Tingsryds kommuner samt gränsar till Växjö kommun. 

Delar av den föreslagna nationalparken består av naturreservaten Bjurkärr, Västra Åsnens övärld och 

Toftåsa myr, områden som ligger mellan dessa naturreservat samt en del omkringliggande värdefulla 

vatten- och skogsområden. Det föreslagna nationalparksområdet omfattar 2055 ha varav ca 1550 

hektar land och 505 hektar vatten. 

Det föreslagna syftet med Åsnens nationalpark är "att bevara ett representativt, variationsrikt och 

biologiskt värdefullt sydsvenskt skogs- och sjölandskap med dess växt- och djurliv i väsentligen orört 

skick." 

I Naturvårdsverkets nationalparksplan från 2008 för perioden 2009-2013 föreslogs en ny nationalpark 

i Åsnen. Under år 2011 inleddes ett projekt för att bilda en nationalpark i området. Inom ramen för 

projektet har avgränsningen preciserats och förslag till föreslaifter och skötselplan har tagits fram. En 

naturvägledningsplan och analys och utredningar om hur besökare kan tas emot på bästa sätt har 

genomförts. Resultatet är bland annat två nya entreer till området med fokus på hög tillgänglighet för 

alla besökare till området. 

2. Föreslagna föreskrifter 

Delar av det område som föreslås ingå i nationalparken utgörs idag av olika naturreservat. Dessa 

naturreservat omfattas av olika föreskrifter vilka kommer att ersättas av nu föreslagna föreskrifter för 

nationalparken i sin helhet. De föreslagna föreskrifterna följer vad som gäller för Sveriges 

nationalparker i allmänhet med anpassningar till nu aktuellt område som helhet. 

Föreskrifter om inskränkningar i rätten att använda mark och vatten inom nationalparken 
Generellt formulerade förbud mot aktiviteter och åtgärder som innebär exploatering av området, 

uppförande av olika slags anläggningar eller som förändrar markens hydrologi och topografi har 

reglerats i varierande grad i föreskrifter för de olika reservaten. Dessa föreslås nu bli kompletterade 

och förtydligade för att syftet med nationalparken ska uppnås, se 1-2 §§ i förslaget. 

1 § Inom nationalparken är det förbjudet att 

1. anordna upplag eller tippa, 
Förbudet är nödvändigt för att bevara nationalparkens värdefulla natur och förhindra exploatering i 

strid med syftet för nationalparken. Delar av området har redan förbud mot att anordna upplag och 

tippa. 
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2. dra.fram rör eller ledning i mark, vatten eller luft, 
Förbudet är nödvändigt för att bevara nationalparkens värdefulla natur och förhindra exploatering i 

strid med syftet för nationalparken. Delar av området har redan förbud mot att anlägga luft- och 

markledning. Detta kompletteras alltså med ett förbud mot att anlägga rör och ledningar i vatten. I 

dagsläget finns ett utlopp från reningsverket i Hulevik inom föreslaget nationalparksområde. Undantag 

finns för att kunna utföra underhåll av befintliga ledningar. Det finns även ett undantag för Alvesta 

kommun att använda banvallen inom nationalparken söder om Hulevik för utbyggnad av sådan 

infrastruktur som anges i en särskild överenskommelse mellan kommunen och Naturvårdsverket. 

3. anlägga stig, väg eller parkeringsplats, 
I samband med att nationalparken bildas anläggs de stigar, vägar och parkeringsplatser som behövs för 

att tillgängliggöra området. I skötselplanen anges var några ytterligare stigar kan anläggas. Utöver 

detta anses behovet av stigar, vägar och parkeringsplatser inom nationalparksområdet vara uppfyllt. 

Delar av området har idag förbud mot att anlägga väg, parkeringsplats, led, ridstig och bro. 

4. uppföra eller utöka byggnad eller annan anläggning, 
Förbudet är nödvändigt för att bevara nationalparkens värdefulla natur och förhindra exploatering i 

strid med syftet för nationalparken. Delar av området har förbud mot att uppföra ny byggnad eller 

annan anläggning. 

5. uppföra mast eller vindkraftverk, 
Förbudet är nödvändigt för att bevara nationalparkens värdefulla natur och förhindra exploatering i 

strid med syftet för nationalparken. 

6. uppföra stängsel eller annan hägnad, 
Förbudet är nödvändigt för att säkra tillgängligheten till området. 

7. anlägga brygga, förtöjningsboj eller fast förtöjningsplats för båt, 
Förbudet är nödvändigt för att bevara nationalparkens värdefulla natur och förhindra exploatering i 

strid med syftet för nationalparken. I samband med att nationalparken bildas anläggs bryggor vid 

entreplatsema för att tillgängliggöra området. 

8. bedriva täktverksamhet eller bortföra torv, mineral eller annat geologiskt material, 

Förbudet är nödvändigt för att bevara nationalparkens värdefulla natur och förhindra exploatering i 

strid med syftet för nationalparken. Inom delar av området finns förbud mot att bedriva täkt av berg, 

sten, grus, morän, torv och andra jordarter. 

9. gräva, schakta, utfylla, borra, mejsla eller spränga eller vidta åtgärd som skadar berg, mark, block, 

sten eller sjöbotten, 
Förbudet är nödvändigt för att bevara nationalparkens värdefulla natur och förhindra exploatering i 

strid med syftet för nationalparken. Motsvarande förbud finns i delar av området idag. 

10. muddra eller dumpa, 
Förbudet är nödvändigt för att bevara nationalparkens värdefulla natur och förhindra exploatering i 

strid med syftet för nationalparken. 

11. utföra vattenreglering, dämma, leda bort vatten eller på annat sätt påverka hydrologin, 

Förbudet är nödvändigt för att bevara nationalparkens värdefulla natur och förhindra exploatering i 

strid med syftet för nationalparken. Föreskriften gäller precis som alla andra bestämmelser bara inom 

nationalparksområdet och befintlig vattenreglering av Åsnen påverkas inte. 

12. dika eller dikesrensa, 
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Förbudet är nödvändigt för att bevara nationalparkens värdefulla natur och förhindra exploatering i 

strid med syftet för nationalparken. 

13. avverka eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, upparbeta vindfällen, ta 

frö, så, plantera eller vidta någon skogsbruks- eller skogsvårdsåtgärd, 
Förbudet är nödvändigt för att bevara nationalparkens värdefulla natur och förhindra exploatering i 

strid med syftet för nationalparken. Motsvarande förbud finns i delar av området. 

14. använda bekämpningsmedel eller tillföra växtnäringsämnen, 
Förbudet är nödvändigt för att bevara nationalparkens värdefulla natur och förhindra åtgärder som 

strider mot syftet för nationalparken. Motsvarande förbud finns i delar av området idag. 

15. kalka mark eller vatten, 
Förbudet är nödvändigt för att bevara nationalparkens värdefulla natur och förhindra åtgärder som 

strider mot syftet för nationalparken. Motsvarande förbud finns inom delar av området idag. Ingen 

direktkalkning förekommer i Åsnen. Den kalkning som förekommer utanför nationalparksområdet 

påverkas inte av detta förbud. 

16. plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer, 
Att plantera in, så eller sätta ut växter och djur i nationalparken strider mot syftet att bevara den 

värdefulla naturen. 

17. jaga (ett undantag finns för viss jakt i den yttre zonen enligt 6 § 11), 

Naturvårdsverkets grundinställning är att nationalparker ska ge skydd åt både flora och fauna. Med 

hänvisning till nationalparkernas höga status som skyddade områden, strävan efter så låg nivå av 

störningar som möjligt och parkernas funktion som orörda referensområden tillåts inte jakt i de flesta 

av Sveriges nationalparker. Motivet till förbudet är att bevara nationalparken så orörd som möjligt och 

att erbjuda besökare förutsättningar till ostörda naturupplevelser. Se motivering av undantagen i den 

yttre zonen längre ner, 6 § punkt 11. 

18. anlägga fiskodling. 
Förbudet är nödvändigt för att bevara nationalparkens värdefulla natur och förhindra exploatering i 

strid med syftet för nationalparken. Förbud mot att anlägga fiskodling finns redan i delar av området. 

2 § Utan tillstånd från länsstyrelsen är det förbjudet att utfodra vilt. 
Se om tillståndsplikt nedan om 4-5 §§ och 7 §. 

Om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt inom 
nationalparken 
För att värna naturen och naturupplevelser, skydda djur och natur, upprätthålla ordning och hindra 

skadegörelse inom nationalparken föreslås en rad föreskrifter. Dessa liknar de som finns i andra 

nationalparker med viss anpassning till de lokala förutsättningarna och behoven. 

3 § Inom nationalparken är det förbjudet att 

1. gräva eller hacka, 
2. skada, rista i eller måla på berg, mark, block eller sten, 
3. bortföra sten, 
4. bryta kvistar eller fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar, 

5. skada eller störa djurlivet, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, 

Bestämmelserna är nödvändiga för att bevara nationalparkens natur och skydda djurlivet. 

6. framföra eller parkera med el- eller motordrivet fordon utanför anvisade vägar eller 

parkeringsplatser. På de anvisade parkeringsplatserna får vidare inte parkering eller uppställning av 

husvagn, husbil eller liknande ske mellan kl. 00.00-05.00, 
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Naturvårdsverket gör bedömningen att övernattning i husbilar/husvagnar innebär en alltför stor 
belastning på nationalparken och dess förvaltning framförallt när det gäller sophantering och 
latrintömning. Möjlighet till övernattning finns på flera närliggande campingplatser. Husbilar och 
husvagnar är dessutom skrymmande fordon som tar stor yta i anspråk på de begränsade parkeringarna. 
Om de står uppställda över natten så kommer en stor del av parkeringarna redan vara upptagna när 
dagsbesökarna kommer. 

7. framföra vattenskoter, hydrokopter, svävare eller annan liknande el- eller motordriven farkost, 
8. framföra motorbåt eller annan vattenburen farkost som inte omfattas av punkt 7 med högre 
hastighet än 5 knop utanför farled som har markerats på karta i bilaga I . I sådan farled är högsta 
tillåtna hastighet 20 knop, 
Motivettill att begränsa framförandet av vissa farkoster och hastighetsbegränsning till 5 knop är bland 
annat att minska risken för svallvågor som kan störa fågelbon i strandlinjen och fågellivet i övrigt. Den 
typen av farkoster som anges i punkt 7 kan färdas på de grunda och strandnära delarna av sjön. Det är 
önskvärt att dessa delar i så stor utsträckning som möjligt hålls fria från motortrafik. Eftersom denna 
del av sjön Åsnen till stora delar är grund och stenig utanför farlederna är det även lämpligt att hålla 
låg hastighet ur säkerhetssynpunkt. 

9. ankra eller förtöja husbåt, 
Förbudet finns redan inom området. 

I 0. starta eller landa med luftfartyg, drönare eller liknande. Förbudet gäller både bemannade och 
obemannade luftfartyg, 
Motsvarar vad som vanligtvis gäller i nationalparker. Syftet är att begränsa onödiga störningar och ge 
möjlighet till ostörda naturupplevelser. Ett generellt undantag finns i 6 § punkt 3 för personal inom 
polisen, kustbevakningen, sjukvården eller räddningstjänsten. 

11. tälta eller sätta upp vindskydd eller liknande anordning utanför anvisad plats. På de anvisade 
platserna får tältning eller uppsättning av vindskydd eller liknande anordning ske högst en natt mellan 

kl. 18. 00 och] 0. 00, 
Motivet till att begränsa tältning till anvisad plats och under en natt är att minska risken för 
nedskräpning och slitage samt att rastplatsen ska kunna vara tillgänglig för andra besökare under 
dagtid. Landarealen inom nationalparken är begränsad. I närheten av nationalparken finns flera 
campingplatser och andra typer av övernattningsmöjligheter. 

12. elda eller använda grill utanför anvisad plats. 
Motivet är att minska risken för skogsbrand och nedskräpning. 

13. medföra okopplad hund eller annat husdjur som inte är kopplat, 
14. på ett störande sätt orsaka ljud, 
15. bedriva militär eller polisiär övningsverksamhet, 
Motiven till bestämmelserna är att undvika onödig störning, bevara nationalparkens natur, skydda 
djurlivet och värna upplevelsevärden. 

16. rida utanför vägar, 
Stigarna i området är i flera fall anpassade för hög tillgänglighet och därmed inte anpassade eller 
lämpliga för ridning. Förbudet påverkar ingen ridverksamhet idag. 

17. beträda eller färdas inom områden med tillträdesförbud som markerats på karta i bilaga 2. 
Förbudet gäller under perioden I april- 31 juli, 
Områden med tillträdesförbud motsvarar de som finns sedan tidigare. Vissa förändringar har gjorts 

efter noggranna awägningar av behovet av skydd för fågellivet. 

18. plocka, samla eller gräva upp växter, inklusive mossor, lavar eller svampar inom området 
Bjurkärr som markerats på karta i bilaga 3. 
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Bokskogen i Bjurkärr är ett område som hyser en för Sverige och norra Europa ovanligt artrik och 

sällsynt lav- och svampflora. Det är därför motiverat att helt förbjuda allt plockande och insamlande 

av växter, mossor, lavar och svampar inom detta område. 

4 § Utan tillstånd från länsstyrelsen är det inom nationalparken förbjudet att 

1. placera ut skylt, tavla, orienteringskontroll, snitsel, markering eller liknande, 

2. genomföra idrottstävlingar eller andra idrottsarrangemang, 

3. plocka, samla eller gräva upp växter, inklusive mossor, lavar eller vedlevande svampar utanför 

området Bjurkärr som markerats på karta i bilaga 3. För området Bjurkärr gäller 3 § 19, · 

4. samla grod- eller kräldjur, eller 
5. samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar eller andra ryggradslösa djur. 

Undantag för vetenskapliga undersökningar och miljöövervakning 
5 § Trots bestämmelserna i 1-4 §§ är det efter tillstånd från länsstyrelsen tillåtet att utföra 

vetenskapliga undersökningar som innebär markering, insamling, fångst eller andra åtgärder som kan 

innebära påverkan på naturmiljön. 

Den tillståndsplikt som följer av 2 och 4-5 §§ innebär att en åtgärd kan få vidtas, åtminstone i viss 

omfattning, men att det kan finnas behov av krav på utformning, tidsbegränsning, efterbehandling, 

lokalisering m.m. En förutsättning för att tillstånd ska kunna lämnas är att åtgärden är förenlig med 

nationalparkens syfte, se vidare 7 §. Insamling av växter och djur för artbestämning och vetenskapliga 

undersökningar kan vara sätt att öka kunskapen om nationalparkens natur. Syftet med tillståndsplikten 

är bl.a. att länsstyrelsen ska ha möjlighet att kunna ange villkor för hur verksamheten ska bedrivas. 

Genom tillståndsplikten kan det säkerställas att naturvärdena inte skadas eller slitage uppstår på ett 

sådant sätt att syftet med parken träds för när. När det gäller idrottsarrangemang kan dessa skilja sig 

mycket åt och det kan vara svårt för den enskilde att säkerställa att naturvärdena inte skadas. Med 

hänsyn till de höga naturvärdena i parken anser Naturvårdsverket att tillståndplikt för nämnda åtgärder 

är proportionerligt. 

Generella undantag 
6 § Utan hinder av inskränkningarna i 1-5 §§ är det inom nationalparken tillåtet 

1. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att utföra åtgärder enligt fastställd 

skötselplan såsom att underhålla och förbättra leder, utföra gränsmarkering, uppföra anläggningar 

för friluftslivet, utföra naturvårdande skötsel, uppföra hägnader och genomföra iriformationsskyltning, 

2. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att framföra motordrivet fordon eller 

motordriven farkost för att utföra åtgärder enligt fastställd skötselplan eller i annat tjänstesyfte, 

3. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att beträda eller färdas inom områden 

med tillträdesförbud enligt 3 § 17 för att utföra åtgärder enligt fastställd skötselplan eller i annat 

tjänstesyfte, 
Undantagen 1-3 är utformade i syfte att förvaltningen av området ska kunna genomföras på ett 

ändamålsenligt sätt enligt den skötselplan som förslås. 

4. för personal inom polisen, sjukvården eller räddningstjänsten att vid insatser: 

a) använda motordrivet fordon, motordriven farkost och hund, 

b) beträda eller färdas inom område med tillträdesförbud gäller enligt 3 § 17, eller 

c) vid behov vidta andra åtgärder. 
Anmälan om sådana åtgärder ska om möjligt göras till länsstyrelsen i förväg, annars snarast efter 

genomförandet, 
Undantag för alla typer av räddningsinsatser införs för att tydliggöra att dessa är tillåtna i parken. 

5. för rättighetshavare att nyttja och utföra normalt underhåll av bilvägar och cykelleder med 

tillhörande anläggningar i direkt anslutning till vägområdet. Innan underhållsåtgärder påbörjas ska 

samråd ske med länsstyrelsen, 
Bestämmelsen syftar till att säkra att åtgärderna inte skadar områdets naturvärden. 
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6. för rättighetshavare att utföra normalt underhåll av ledningar i enlighet med ledningsrätt. Innan 

underhållsåtgärder påbörjas ska samråd ske med länsstyrelsen, 

Bestämmelsen syftar till att säkra att åtgärderna inte skadar områdets naturvärden. 

7. för behörig person att eftersöka och avliva skadat vilt och i samband med detta medföra hund som 

inte är kopplad, 
Bestämmelsen syftar till att möjliggöra en så säker och effektiv eftersök och avlivning av skadat vilt 

som möjligt. 

8. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att bedriva vildsvinsjakt under den 

allmänna jakttiden enligt 2 § }aktförordningen (1987: 905) med hänvisning till bilaga 1, punkt 7, 

Bestämmelsen syftar till att möjliggöra en adekvat skötsel av området för att syftet med nationalparken 

ska uppnås. Förekomsten av vildsvin har ökat i området under senare år och bedömningen är att detta 

eventuellt kan leda till negativa effekter på nationalparkens naturvärden. Bestämmelsen gör det möjligt 

att reducera antalet vildsvin till nivåer som långsiktigt är förenliga med nationalparkens syfte. 

9.för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att bedriva skyddsjakt enligt 26 § 

)aktförordningen med hänvisning till bilaga 4, punkt l,för att förebygga skador av vilt, 

Bestämmelsen syftar till att möjliggöra en adekvat skötsel av området för att syftet med nationalparken 

ska uppnås. Denna föreskrift innebär exempelvis att invasiva djur, tex. mink, kan bekämpas i de fall 

de riskerar att medföra negativa effekter för nationalparkens naturvärden. 

10. för behörig person att utföra av myndighet beslutad skyddsjakt enligt 23 b och 29 § § 
}aktförordningen och i samband med detta medföra hund som inte är kopplad, 

Bestämmelsen syftar till att möjliggöra en så säker och effektiv skyddsjakt som möjligt. 

11. att jaga älg, rådjur, kronhjort, dovhjort, vildsvin eller mink inom den yttre zonen som markerats 

på karta i bilaga 4. Vid sådan jakt får hund som inte är kopplad medföras. Undantaget gäller under 

tiden 1 september - 31 januari, 
12. att framföra älgdragare, jyrhjuling eller liknande fordon utanför anvisade vägar vid transport av 

större vilt vid sådan jakt som är tillåten i nationalparken. Transporten ska ske på sådant sätt att 

skador på mark och vegetation undviks, 
Motivet till undantaget i punkt 11 är att nationalparksområdet är litet jämfört med de områden som 

dessa arter rör sig inom. Stora viltstammar skadar andra naturvärden inom området. I detta område där 

lövföryngring är önskvärd kan det t.ex. vara nödvändigt med klövviltsjakt. Undantaget gäller dock inte 

jakt på sjöfågel eller småvilt. Fågellivet i området är ett av kärnvärdena för nationalparken och småvilt 

som hare, räv och grävling etc. bedöms inte kunna göra någon skada på områdets övriga naturvärden. 

Småviltsjakt innebär oftast lösspringande hundar vilket kan störa både annat djurliv, men även andra 

besökare. 

13. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att plantera in eller sätta ut inhemska 

växter eller djur i artbevarande syfte, 
Det är önskvärt att det finns en sådan möjlighet och bedömningen är att sådan utsättning endast 

kommer att bli aktuell i undantagsfall. 

14. för person med nedsatt rörelseförmåga att framföra eldriven rullstol, permobil eller därmed 

jämförligt hjälpmedel utanför områden med tillträdesförbud enligt 3 § 17, 

Motivet till undantaget är att öka tillgängligheten till området. 

15. att plocka bär utanför områden med tillträdesförbud enligt 3 § 17, 

16. att plocka matsvamp utanför områden med tillträdesförbud enligt 3 § 17 och området Bjurkärr 

som markerats på karta i bilaga 3, 
Bestämmelserna innebär att bär och matsvamp kan plockas inom delar av nationalparken. 
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17. för Alvesta kommun att bygga ut infrastruktur i den mån det följer av skriftlig överenskommelse 

mellan kommunen och Naturvårdsverket, 
18. fiska med stöd av enskild fiskerätt inom områden med tillträdesförbud enligt 3 § 17, om detta följer 

av avtal eller särskild överenskommelse mellan fiskerättsinnehavarna och Naturvårdsverket, 

19. för nyttjanderättshavare att jaga eller röja vass, sly, buskar eller träd i den mån det följer av avtal 

mellan nyttjanderättshavaren och Naturvårdsverket, eller 
20. för ägare till fastigheterna Ulvön 1:12, 1: 13, 1:15, 1:18, 1:20, 1:25 och 1:26 att slå vass utmed 

fastighetsgränsen i strandkanten, ersätta befintliga bryggor med bryggor av samma typ och storlek 

samt underhålla befintliga båtrännor. För underhåll av båtrännor eller transport av byggmaterial till 

och från den egnafastigheten får traktor eller liknande fordon användas. Fastighetsägaren ska 

samråda med länsstyrelsen innan sådana fordon används. 
Undantagen i punkt 17-20 kopplas till utpekade rättighetshavare eller avtal mellan rättighetshavare 

och Naturvårdsverket. Det fiske som kan förekomma inom fågelskyddsområde bedöms kunna fortgå i 

den mån som följer av avtalen, utan skador för aktuella områden och fågelarter. Samtliga åtgärder som 

regleras i undantagen utgörs av verksamhet som pågår i området idag och bedöms kunna vidtas 

fortsättningsvis utan större påverkan på nationalparkens värden. De allmänna hänsynsreglerna och 

hushållningsbestämmelserna i miljöbalken innebär också att den som bedriver en verksamhet eller 

vidtar en åtgärd skall iaktta hänsyn och försiktighet så att skada inte uppkommer på de värden som den 

berörda nationalparken avser att skydda. Detta gäller även för åtgärder som vidtas utanför parken. 

7 §Länsstyrelsenfår ge tillstånd till sådana åtgärder som anges i 2, 4 och 5 § § endast om åtgärderna 

är förenliga med nationalparkens syfte och övriga bestämmelser i föreskrifterna. 

Bestämmelserna i 2,4 och 5 §§ är utformade som förbud att utan länsstyrelsens tillstånd vidta vissa 

åtgärder. Det finns inte någon bestämmelse i nationalparksförordningen eller miljöbalken som reglerar 

prövningen av en ansökan om sådant tillstånd. Avsikten med bestämmelserna i 2,4 och 5 §§ är att det 

inte ska ställas krav på särskilda skäl för att tillstånd ska ges. De åtgärder som kan bli aktuella enligt 

dessa bestämmelser är nämligen typiskt sett mindre ingripande än de åtgärder som regleras i 

förbuds bestämmelserna i 1 och 3 §§. Förutsättningarna för tillstånd alltså är lättare att uppfylla än 

förutsättningarna för dispens. För att tillstånd ska kunna lämnas måste dock åtgärden vara förenlig 

med nationalparkens syfte och övriga bestämmelser i föreskrifterna. Detta förtydligas genom nu 

aktuell bestämmelse i 7 §. 

Tillståndsplikten innebär att en åtgärd kan få vidtas, men att det kan finnas behov av villkor gällande 

utformning, tidsbegränsning, efterbehandling, lokalisering m.m. Om en tillståndsansökan för en åtgärd 

som anges en 2, 4 eller 5 §§ skulle innefatta åtgärder som omfattas av förbud enligt 1 eller 3 §§ krävs 

att det finns särskilda skäl (förutsättningarna för dispens från sådana förbud anges i 5 § 
nationalparksförordningen). Ett exempel skulle kunna vara en ansökan om tillstånd till att genomföra 

en idrottstävling som innebar ridning i terrängen. Eftersom 3 § innefattar förbud mot ridning i 

terrängen skulle det inte vara tillräckligt med tillstånd, utan krävas en dispens enligt 

nationalparksförordningen. Även andra typer av tillstånd- eller dispensplikt som gäller enligt 

miljöbalken kan bli aktuella, exempelvis när en åtgärd avser ett Natura 2000- eller 

strandskyddsområde. 

Av 23 § områdesskyddsförordningen framgår att en ansökan om tillstånd eller dispens ska vara 

skriftlig och åtföljd av en karta samt i den utsträckning som det behövs i det enskilda fallet en 

miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken. Omfattningen av ansökan bör i övrigt 

bestämmas av verksamhetens förväntade effekter på kort och lång sikt i förhållande till syftet med 

parken, verksamhetens omfattning och områdets ,känslighet. 

3. Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekterna 
blir om föreskrifterna inte kommer till stånd 

Alternativ har övervägts utan att dessa på ett tillfredsställande sätt balanserar externa krav på 

aktiviteter och kravet på ostördhet och orörd natur, som är grundläggande för syftet med parken. 
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Avsaknad av reglering liksom alternativet vägledning och informationssatsningar bedöms inte i 

tillräcklig mån säkra skyddet för nationalparkens värden. Jämfört med tidigare regleringar i olika 

reservats beslut, blir det nu tydligare och mer lättförståeligt för enskilda med enhetliga regler för 

området. Genom att införa tillståndsplikt för idrottsarrangemang och vissa andra mindre ingripande 

åtgärder får tillståndsmyndigheten möjlighet att ange de villkor som kan behövas för att 

arrangemangen inte ska riskera att skada nationalparkens värden. Naturvårdsverket bedömer att de 

förbud som föreslås gälla i nationalparken är nödvändiga för att bevara området och dess naturvärden i 

väsentligen orört skick. 

4. Uppgifter om vilka som berörs av införandet av föreskrifterna 

Närboende, lokala näringsidkare och besökare till nationalparken. 

Länsstyrelsen kan komma att påverkas genom bland annat ökat behov av tillsyn och ökad 

ärendehantering. 

5. Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser införandet av 
föreskrifterna medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda 
alternativen 

Upplevelsevärdena i nationalparken förväntas öka då området tillgängliggörs med entreer och leder. 

Detta kan öka risken för slitage och nedskräpning vilket kan störa upplevelsen för andra besökare och 

även medföra skada på naturvärden. Det ställer höga krav på lokalisering av anvisade platser och 

anordningar i anslutning till dessa. 

Kostnaderna för förvaltningen kan öka något när förvaltaren ska sköta dessa angivna platser. Tillsynen 

kan också komma att bli mer krävande om besökstrycket ökar. 

En tillståndsplikt för idrottsarrangemang och liknande ökar tydligheten om vad som gäller. En ansökan 

om tillstånd medför en viss tidsåtgång, men vi bedömer att dessa är rimliga och inte alltför omfattande 

eller betungande. Genom tillståndsförfarande kan också den sökande få hjälp med att utforma sitt 

arrangemang så att detta är förenligt med miljöskyddet. Ingen avgift krävs av sökanden vid ansökan. 

Inga arrangemang av denna typ har tidigare har genomförts i området. Tillståndsplikten är därmed att 

se som ett förebyggande av möjliga skador. 

6. Bedömning av om införandet av föreskrifterna överensstämmer med eller går 
utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska 
unionen 

Naturvårdsverket anser att reglerna är förenliga med EU-rätten. Stora delar av den föreslagna 

nationalparken utpekade som Natura 2000-områden, dvs. särskilda skydds- och bevarandeområden 

enligt EU:s fågel- respektive art- och habitatdirektiv (direktiv 92/43/EEG och 2009/147/EC, 

naturvårdsdirektiven). Även övriga delar av parken kommer att föreslås ingå i Natura 2000. Skyddet 

innebär bl.a. att medlemsländerna måste se till att naturtyperna och arterna har gynnsam 

bevarandestatus, dvs. att dessa finns kvar i en långsiktigt hållbar omfattning genom att 

bevarandeåtgärder vidtas. Hur medlemsstaterna gör detta avgör de själva. Nationalparker är en typ av 

möjlig bevarandeåtgärd. Naturvårdsverket anser att föreslagna nationalparksföreskrifter och undantag 

är förenliga med naturvårdsdirektiven. Alla åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett 
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Natura 2000-område kräver ett särskilt tillstånd. Bestämmelser om detta finns i 7 kap. 28 a-29 b §§ 
miljöbalken. 

Föreslagna bestämmelser bedöms vidare vara icke-diskriminerande gentemot utländska aktörer och 
andra, proportionerliga samt nödvändiga med hänsyn till skyddet för miljön. Tillståndsplikten för att 
genomföra idrottsarrangemang i nationalparken bedöms vara anmälningspliktig enligt 
tjänstedirektivet, 2006/123/EG. Vissa bestämmelser skulle vidare kunna anses utgöra tekniska 
föreskrifter som är anmälningspliktiga enligt anmälnings direktivet, (EU) 2015/153 5. Detta rör 
förbuden mot att starta och landa med drönare, framföra vattenskoter samt tälta eller sätta upp 
vindskydd utanför anvisade platser. Denna typ av lokala användningsbegränsningar kan anses utgöra 
s.k. andra krav som kan påverka saluföringen av vissa produkter, i den mån samma begränsningar är 
tillämpliga i flera olika nationalparker. En förutsättning är att begränsningarna väsentligen påverkar 
exv. saluföring av aktuella produkter (se artikel 1.1 d anmälningsdirektivet och även 1 § 3 
förordningen (1994:2029) om tekniska regler). Kommerskollegium har i tidigare remissyttranden till 
Naturvårdsverket angående nationalparksföreskrifter påpekat att ju fler nationalparker med samma typ 
av lokala användningsbegränsningar, desto större risk för att väsentlig påverkan ska anses föreligga (se 
t.ex. yttranden i ärende m NV-01017-13 och NV-08544-12). Bestämmelser av de aktuella slagen finns 
för ett större antal av nationalparkerna i Sverige. Samma typ av begränsningar kan förekomma för 
naturreservat som beslutas av länsstyrelser. Totalt rör det sig om en större yta av landet. Följden av en 
utebliven anmälan, för det fall en domstol vid ett senare tillfälle fastställer att anmälningsplikt har 
förelegat, blir att bestämmelserna saknar rättslig verkan. Mot denna bakgrund avser Naturvårdsverket 
anmäla ovan nämnda bestämmelser enligt anmälningsdirektivet. 

7. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för 
ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser 

Beslut om föreskrifter kungörs enligt gällande regler och all information till allmänheten kring 
nationalparken uppdateras vid den tidpunkt då beslut om nationalpark fattas. 

B Företag 

Ett tiotal närliggande mindre företag, oftast familjeföretag, inom besöksnäringen bedöms i någon 
utsträckning beröras. 

Företagen tillhandahåller naturturism samt övernattning och matservering genom vandrarhem, bed and 
breakfast, camping, lanthandel, restaurang och cafä. 

8. Beskrivning av vilken tidsåtgång införandet av föreskrifter kan föra med sig för 
företagen och vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader. 

Företag som är verksamma i anslutning till parken idag bedöms inte behöva förändra sin verksamhet 

för att anpassa den till de ändrade föreskrifterna. En tillståndsplikt för idrottsarrangemang och 
liknande ökar tydligheten om vad som gäller. En ansökan om tillstånd medför administrativa 
konsekvenser, men vi bedömer att dessa är rimliga och inte alltför omfattande eller betungande. Ingen 

avgift krävs av sökanden vid ansökan, se ovan punkt 5. 
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9. Beskrivning av vilka andra kostnader eller vinster det föreslagna införandet av 
föreskrifter medför för företagen och vilka förändringar i verksamheten som 
företagen kan behöva vidta till följd av den föreslagna ändringen av föreskrifter. 

Företag som är verksamma i anslutning till parken idag bedöms inte behöva förändra sin verksamhet 

för att anpassa den till de ändrade föreskrifterna. Generellt sett utgör tillströmningen av besökare till 

nationalparken, som dessutom beräknas öka genom utpekandet av nationalparken, ett potentiellt 

kundunderlag för lokala näringsidkare. 

10. Beskrivning av i vilken utsträckning införandet av föreskrifter kan komma att 
påverka konkurrensförhållandena för företagen 

Ingen förväntad påverkan på konkurrensförhållanden. 

11. Beskrivning av hur ändringen av föreskrifter i andra avseenden kan komma att 
påverka företagen 

Ingen påverkan förväntas i andra avseenden. 

12. Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid 
utformningen av de ändrade föreskrifterna 

I Ingen särskild hänsyn bedöms behövas. 

C Andra verksamhetsutövare (ideella organisationer, enskilda) 

13. Beskrivning av andra verksamhetsutövare som berörs, vilka inriktningar dessa 
har samt deras storlek 

Andra verksarnhetsutövare som berörs är skolor, ideella föreningar, organiserade naturguider, 

intresseföreningar för glesbygdsutveckling. 

14. Beskrivning av hur ändringen av föreskrifter påverkar andra 
verksam hets utövare 

I Motsvarar vad som anges för företag. 

D Samråd 
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Beskrivning av samrådsprocessen 

Förslaget har tagits fram i samarbete mellan Naturvårdsverket och Länsstyrelsen som i sin tur fört en 

dialog med och inhämtat synpunkter från den arbetsgrupp och referensgrupp som bildats inom ramen 

för projektet att bilda en nationalpark i Åsnen. Tidigare förslag har legat ute på projektets hemsida 

med möjlighet för allmänheten att lämna synpunkter. 

E Kontaktperson 

Ange vem som kan kontaktas vid eventuella frågor 

Gisela Norberg, Naturvårdsverket, 010-6981514, gisela.norberg@naturvardsverket.se 

Helene Pettersson, Länsstyrelsen i Kronoberg, 010-2237456, helene.pettersson@lansstyrelsen.se 



52

Skötselplan för Asnens 
nationalpark 

NATURVÅRDSVERKET 



53

Beställningar 
Ordertel: 08-505 933 40 
Orderfax: 08-505 933 99 

E-post: natur@cm.se 

Postadress: CM Gruppen AB, Box 110 93, 161 11 Bromma 

Internet: www.naturvardsverket.se/publikationer 

Naturvårdsverket 
Tel: 010-698 10 00 Fax: 010-698 10 99 

E-post: registrator@naturvardsverket.se 

Postadress: Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm 

Internet: www.naturvardsverket.se 

ISBN 978-91-620-0000-0 
ISSN 0282-7298 

© Naturvårdsverket 2000 

Tryck: CM Gruppen AB, Bromma 2000 

Omslag: bild/ illustration 



54

Förord 
Text 

NATURVÅRDSVERKETRAPPORTOOOO 
Huvudtitel 

3 



55

Innehåll 
FÖRORD 3 

1 BESKRIVNINGS DEL 6 

1.1 översikt 6 

1.2 Grund för beslut 8 

1.3 Naturmiljöer 10 

1.3.1 Klimat 10 

1.3.2 Geologi 10 

1.3.3 Naturtyper i vatten 11 

1.3.4 Naturtyper på land 15 

1.3.5 Växt- och djurliv 17 

1.3.6 Bevarandestatus och hotbild 21 

1.3.7 Kunskapsbrist och inventeringsbehov 23 

1.4 Historia och kulturmiljöer 24 

1.4.1 Förhistorisk tid 24 

1.4.2 Historisk tid 25 

1.4.3 Bebyggelse genom tiderna 25 

1.5 Besökare 26 

1.5.1 Asnenområdet 26 

1.5.2 Nationalparksområdet 27 

1.5.3 Asnentillsynen 27 

1.5.4 Destination Asnen 28 

1.6 Befintliga byggnader och anläggningar 28 

1.6.1 Byggnader 28 

1.6.2 Anordningar för friluftslivet 29 

1.7 Planering och skydd 29 

1.7.1 Historik - skyddets utveckling 29 

1.7.2 Nationalparksbildandet 30 

1.7.3 Internationella åtaganden 31 

2 PLANDEL 32 

2.1 Zonindelning 32 

2.1.1 Principer 32 

2.1.2 Zoner 32 

2.2 Skötsel av mark och vatten 35 

2.2.1 Skötsel av naturtyper 35 

2.2.2 Entreområden 46 

4 



56

2.2.3 Områden med tillträdesförbud 46 

2.2.4 Övrigt skydd av växt- och djurarter 46 

2.2.5 Skötsel av kulturmiljöer 48 

2.2.6 Brand och storskaliga extraordinära händelser 49 

2.3 Besökare, tillgänglighet och anordningar 50 

2.3.1 övergripande principer 50 

2.3.2 Entreer 51 

2.3.3 Övriga besöksplatser 53 

2.3.4 Byggnader 56 

2.3.5 Övriga friluftsaktiviteter 57 

2.3.6 Jakt 60 

2.3.7 Gränsmarkeringar 60 

2.4 Naturvägledning och skyltning 61 

2.5 Fiske 64 

2.6 Turism och organiserad verksamhet 65 

2.7 Övriga rättigheter 66 

2.8 Förvaltning 66 

2.8.1 Förvaltning av nationalparken 66 

2.8.2 Naturvårds råd 66 

2.8.3 Fastighetsförvaltning 67 

2.9 Uppföljning och utvärdering 67 

2.10 Finansiering 68 

3 KÄLLFÖRTECKNING 69 

4 BILAGOR 71 

5 



57

1 BESKRIVNINGSDEL 
1.1 Översikt 

Administrativa data 

Sjön Åsnen ligger på det sjörika slättlandet söder om småländska höglandet. Land

skapet är mycket flackt vilket gör att Åsnen är grund med ett medeldjup på endast 

3 meter. Sjön har starkt uppflikad form och delas av många näs och öar. Klimatet 

vid de stora sjöarna i denna del av Småland är relativt milt vilket visar sig i vegetat

ionen bland annat genom ett stort inslag av ädellövskog. 

Nationalparkens namn: 

Län: 
Kommuner: 

Socknar: 

Fastigheter: 

Fastighetsägare: 

Läge: 

Åsnens nationalpark 

Kronobergs län 

Alvesta och Tingsryd 

Skatelöv, Västra Torsås och Urshult 

Agnäs 1 : 8 och Bergön 1 : 1 

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen 

I södra Småland. Ca 30 km söder om Växjö och 45 km 

norr om Karlshamn, mellan riksvägarna nr 23, 27, 120 

och 126. 

Areal: 2055 hektar varav 1550 ha vatten och 505 ha land 

Gränser: Se bifogad beslutskarta (bilaga 1) 

Naturgeografisk region: Sydöstra Smålands skog- och sjörika slättområden 

Natura 2000-område: Västra Åsnen (SE0320040) 

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Bild I. Översiktskarta 
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Naturtyp (KNAS) 

Se karta i bilaga 4. 

Naturtyper och arter ingående i Natura 2000 

I tabellen nedan listas samtliga förekommande naturtyper och arter enligt indelning 

i habitat- och artdirektivet, se karta i bilaga 5 (kompletteras senare). 

Stor del av nationalparken ingår i Natura 2000-området "Västra Åsnen" (totalt 

1621 ha) enligt beslut 2012-03-03 (mindre delar av detta område ligger dock utan

för nationalparken). Följande naturtyper är förtecknade inom denna del. 

Av regeringen beslutade naturtyper (hela Västra Åsnen inklusive Toftåsa myr) 

3130 Ävjestrandsjöar 

3160 Dystrofa sjöar 

7140 Öppna mossar och kärr inkl.strandkärr 

9010 Taiga 

9060 Ås barrskog 

9080 Lövsumpskog 

9110 Näringsfattig bokskog 

9130 Näringsrik bokskog 

9160 Näringsrik ekskog 

91D0 Skogbevuxen myr 

91E0 Svämlövskog 

Arter (Av regeringen beslutade) 

A002 Storlom Gavia arctica 

A021 *Rördrom Botaurus stellaris 

A094 Fiskgjuse Pandion haliaetus 

A 193 Fisktärna Stema hirundo 

A217 Sparvuggla Glaucidium passerinum 

A236 Spillkråka Dryocopus martius 

A320 Mindre flugsnappare Ficedula parva 

A072 Bivråk Pernis apivorus 

A075 Havsörn Haliaeetus albicilla 

1004 ha 
17 ha 

41,8 ha 
152,8 ha 

1,2 ha 

3,6 ha 

78,l ha 
2,8 ha 
4,5 ha 

57,5 ha 
2,0 ha 

1081 Bred gulbrämad dykare Dytiscus latissimus 

7 
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1.2 Grund för beslut 

Inledning 

Grundtanken med de svenska nationalparkerna är att bevara delar av vårt nationella 

naturarv. Sveriges nationalparker är en bärande del av landets skyddade natur. Nat

ionalparkerna har betydelse både som skyddade naturlandskap med höga naturvär

den och besöksmål för den naturintresserade allmänheten. De är också turistattrakt

ioner på internationell nivå. 

Naturvårdsverket har utarbetat kriterier som en nationalpark bör uppfylla. Kriteri

erna tar sin utgångspunkt i de internationella kriterier som har fastställts av Inter

nationella naturvårdsunionen (IUCN). De anger att nationalparker i sina huvuddrag 

ska utgöras av naturlandskap eller nära naturliga landskap och att dess kärna och 

areella huvuddel ska utgöras av natur med ursprunglig karaktär. Spår av kulturpå

verkan förekommer dock normalt liksom areellt marginella delar med bibehållen 

markanvändning som till exempel odlingsmarker. 

I Naturvårdsverkets nationalparksplan från 2008 föreslås bildande av 13 nya nat

ionalparker och utvidgning av 6 befintliga nationalparker. "Västra Asnen" var ett 

förslagen till ny nationalpark. Genom att remissinstanserna, främst Länsstyrelsen 

och de tre berörda kommunerna, var mycket positivt inställda till förslaget påbörja

des arbetet under åren 2009/2010. 

Asnenområdet 

Hela Asnenområdet är ett stort och mångformigt sjösystem med varierande omgiv

ningar. Det man först ser av Asnen, t.ex. från någon av alla broar - är vikar, uddar 

och öar utan synbart slut. Den uppsplittrade strandlinjen, den stora sjöytans utjäm

ning av klimatet, växlingen mellan bördiga och synnerligen magra jordarter - ger 

upphov till den biologiska variation som förknippas med Asnen. Många typer av 

skogsmiljöer, våtmarker, limniska miljöer och kulturlandskap med skiftande växt

och djurliv förekommer. Magraste lavtallskog i sydväst och lummiga ädellövsko

gar på Sirkön. Täta vassar i de norra fjordarna och sura näckrosvikar i Horgefjor

den. 

Asnenområdet i sin helhet är av riksintresse för naturvård och friluftsliv (3 :6 § mil

jöbalken). Det är också en del av ett större område "Åsnen med öar och strandom

råden och områdena söder därom utmed Mörrumsån och vid sjön Mien till Puka

viksbukten och Listerlandet" som är ett geografiskt utpekat riksintresse enligt 4:2 § 

MB där turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen ska 

särskilt beaktas vid bedömning av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra 

ingrepp i miljön. Asnen ligger i Mörrumsåns huvudavrinningsområde och Mörrum

sån är listad i 4:6 § MB som ett vattendrag där inte vattenkraftverk m.m. får utfö

ras. 
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Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Fiskeriverket har i sin nationella stra

tegi för genomförande av skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer pekat 

ut Mörrumsån med Åsnen som ett nationellt särskilt värdefullt vatten. 

Åsnenområdet finns med på Sveriges lista över våtmarker av internationell bety

delse (CW-listan i våtmarkskonventionen). Nationalparken omfattar ca 10% av 

sjön Åsnen och ca 7 % av hela det s.k. Åsnenområdet (räknat på området som är 

klassat som riksintresse för naturvård med både land- och vattenområde). 

Motivering i Naturvårdsverkets nationalparksplan 

Följande motivering anges i nationalparksplanen: 

"Asnens nationalpark är ett märkligt orört skogs- och sjölandskap långt söderut i 

landet. Det har höga naturvärden kopplade till naturtillståndet i såväl land- som 

vattenmiljöerna och ett rikt växt- och djurliv. Områdets fastlandsdelar är lättill

gängliga och innehåller intressanta och vackra naturmiljöer liksom utblickar över 

övärlden. Området representerar det sydsvenska slättlandskapet med dess sjöar 

och är väl lämpat som nationalpark. " 

Syftet med Åsnens nationalpark 

"Syftet med Asnens nationalpark är att bevara ett representativt, variationsrikt och 

biologiskt värdefullt sydsvenskt skogs- och sjölandskap med dess växt- och djurliv i 

väsentligen orört skick. " 

Syftet uppnås genom att: 

• inte tillåta exploaterande och störande verksamhet eller skadegörelse på 

områdets naturvärden, 

• förvalta områdets naturvärden genom varsam och ändamålsenlig skötsel 

för att långsiktigt bevara tall- och lövrika skogar och dess rika växt- och 

djurliv, 

• jakt, fiske, friluftsliv och andra aktiviteter anpassas till störningskänsligt 

växt- och djurliv och områdets upplevelsevärden, 

• lämpliga åtgärder genomförs för att utveckla tillgängligheten för allmän

heten inom sevärda eller attraktiva delområden samtidigt som fortfarande 

opåverkade delområden och områden känsliga för slitage och störning läm

nas fria från anläggningar eller anordningar. 
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1.3 Naturmiljöer 

1.3.1 Klimat 

Årsnederbörden uppgår i medeltal till 600-700 mm. Den mesta nederbörden faller 

under eftersommaren och hösten. De senaste åren har det varit torrare höstar än 

normalt och höga flöden har uppmätts under perioden december-februari. Snötill

gången är i allmänhet knapp. Årsmedeltemperaturen är +6°C. De varmaste måna

derna är juli och augusti med en medeltemperatur på +15-16°C. Kallaste månaden 

är januari med en medeltemperatur på -2,8°C. Istäcke förekommer ofta under tiden 

december till mitten av april men avvikelser med t.ex. helt isfria vintrar är inte 

ovanliga. 

1.3.2 Geologi 

Området ligger på det sydsvenska urbergspeneplanet och terrängen är mycket 

flack. Strax väster om området höjer sig Ramnaberg 70 meter över sjön Åsnen men 

inom området är högsta punkten den centrala delen av Bergö med sina 25 meter 

över sjön. Berggrunden består mestadels av granit och porfyr. Graniten dominerar i 

norr och porfyren i den södra och sydöstra delen. På SGU:s geologiska karta från 

1875 anges att berggrunden på Södra Aspö, Norra Aspö och Bergö består av hälle

flinta. 

De lösajordlagren är främst morän. Här i den sydvästra delen av sjön är markerna 

till stor del magra och ursvallade. 

När inlandsisen drog sig undan fanns i trakten en mycket stor insjö, Värendsforn

sjön. Den sträckte sig från Sirkön och Jät till trakten av Asa i norr ( ca 6 mil norr 

om Åsnen). Utloppet ur sjön gick österut förbi Väckelsång. Genom landhöjningen 

som var störst i norr, tippade sjön mot söder. Genom trösklar delades vattenmas

sorna stegvis i mindre sjöar. Åsnen fick utlopp åt söder förbi Hackekvarn. Av 

vågsvallet i fornsjön bildades strandmärken, somt.ex. på Bjurkärrhalvön ligger 

några meter över Åsnens yta. På utsatta ställen var svallverkan störst. Här spolades 

grus, sand och finare material bort, medan block och sten blev kvar som en svall

bård. En sådan syns tydligt längst i söder på Bjurkärrhalvön. På andra ställen har 

vågsvallet skapat strandhak. Ett hak känns igen som en avsats i terrängen. Utanför 

haket ligger ett mer eller mindre tydligt strandplan. 

Rena sten- och blockfält är vanliga. Fältens ursprung är inte helt klarlagda. De kan 

från början ha varit utsatta för smältvattenpåverkan eller vågskvalp. Den slutliga 

utformningen kan ha skett genom frost- och töverkan med uppfrysning som följd. 

Skärvigheten visar att frostinverkan varit stor. Även under sjöytan är blockfält van

liga. 
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Stora flyttblock är ett vanligt inslag. De som ligger ytligt har sannolikt sjunkit ner 

från avsmältande inlandsis. 

Rullstensåsen Husebyåsen sträcker sig genom området på land och under sjöns yta. 

Den del som bildar en lång, smal halvö från söder heter Ulvöås (på kartor ibland 

kallad Ulvåsen). 

Torv har liten utbredning inom området och förekommer i Toftåsa myr samt i par

tier med tallsumpskog. Organogena sediment i form av dy och gyttjeavlagringar 

finns i skyddade lägen längs stränderna. 

Åsnens stränder är steniga och blockrika. Längs stranden kan man på de flesta stäl

lena se en tydlig isskjuten vall på den nivå som sjön stod före sjösänkningen på 

1830-talet (se nedan kap. 1.3.3.). De landvinningar som vanns efter sänkningen var 

på några ställen möjliga att odla men inom området blev det främst fuktiga mad

marker utmed stränderna. Myren söder om Trollberget har under en kort period va

rit uppodlad efter sänkningen. 

1.3.3 Naturtyper i vatten 

1.3.3.l ÅSNEN 

Generell beskrivning 

Åsnen ligger i den nedre halvan av Mörrumsåns avrinningsområde. Åsnen är en 

stor, grund och flikig sjö med kort omsättningstid. Sjön består av ett flertal sjö

bäcken, varav de största är Skatelövsfjorden, Julöfjorden/Aspöfjorden, Horgefjor

den, Kalvsviksfjorden och Jätafjorden. Det är delar av Julöfjorden och Aspöfjorden 

som ingår i nationalparken. Bottnen täcks av mer eller mindre mäktiga gyttjesedi

ment, men är i stora delar mycket rik på stenar och block. Enligt klassificeringen av 

naturtyper inom Natura 2000 är sjön klassad som Ävjestrandsjö ( 3130) som karak

täriseras av näringsfattiga eller svagt näringsrika sjöar med förekomst av flacka 

ibland betespräglade stränder och grunda bottnar. 

Hydromorfologiska data om sjön: 

Höjd över havet: 

Medeldjup: 

Maxdjup: 

Sjöyta: 

Volym: 

Medelvattenföring vid utlopp: 

Omsättningstid: 

Specifik avrinning: 

Strandlinje: 

138,6 m 

3,1 m 

14,2m 

149,8 km2 

460 000 000 m3 

25 m3/s 
210 dygn 

7 l/s/km2 

737km 
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Åsnen är sedan lång tid tillbaka sänkt och påverkad av reglering. Först via ålfisken 

och kvarnar i Åsnens utlopp och efter rättsprövningar främst 1853, 1931, 1971 och 

1982 regleras nu vattenståndet via utloppen mot Havbältesfjorden vid Hackekvam 

och Ålshults kanal. Flödet i Åsnens utlopp styrs enligt en s.k. tappningsställare som 

för varje dag under året visar inom vilket intervall flödet ska ligga eller direkt anger 

flödet. Nuvarande tappningsställaren har varit i bruk sedan 1983. De låga vattenni

våer som uppstod på 1970-talet har kunnat undvikas. Regleringen påverkar 

svämplan och därmed växt- och djurliv i anslutning till sjön. 

Åsnens flacka tillrinningsområde med stor andel sjöar och tidigare sjöar som ge

nom årtusenden vuxit igen och förvandlats till mossar och kärr påverkar sjöns vat

tenkvalitet. Från sådana humusrika områden läcker humus ut med avrinningsvatt

net och gör detta brunt i varierande grad. Stor del av tillrinningsområdet är täckt av 

barrskog och sådana marker läcker också humus och gör vattnet brunt. I den klas

siska sjötypologin benämns de som humösa sjöar. Den andra grundförutsättningen 

för vattenkvaliten är omgivande näringsfattig berggrund och morän som gör att Ås

nen är näringsfattig. Sammanfattningsvis är Åsnens vatten ursprungstillstånd nä

ringsfattigt och brunfärgat. Markanvändning och olika former av verksamhet har 

dock förändrat vattenkvaliten från den ursprungliga. Gödsling av jordbruksmark, 

utdikning och torrläggning av mark, utsläpp av avloppsvatten från bostäder och in

dustrier har gjort vattnet rikare på växtnäringsämnen, främst fosfor och kväve. Ut

dikning och beskogning med barrskog har bidragit till att vattnet blivit humusrikare 

och brunare. Sjön Åsnen anses ha en god status avseende försurning d.v.s. är inte 

märkbart försurad. Sjön är till viss del kalkningspåverkad av kalkning som utförts i 

sjöns tillrinningsområden. 

Inom nationalparksområdet har sjön till största del ett djup på 2-5 meter. De djup

aste områdena är smala partier ner till ca 12 meters djup mellan Julöarna och Ber

gön. Även mellan Bergö och Norra Aspö förekommer större djup ner till 8 meter. 
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Bild: Djupkarta 

I strandzonen finns bland annat 16 arter av flytblads- och undervattensväxter. På 

vissa erosionsstränder, t.ex. vid västra stranden av Bjurkärr finns täta mattor av 

strandpryl, notblomster och styvt braxengräs men på många ställen saknas kort

skottsväxter helt och där den finns är maxdjupsutbredningen låg. Vid stränder i 

mindre exponerade lägen finns strandvegetation av mer näringsrik typ med trubb

nate, gul näckros, vit näckros och vattenpilört. I strandzonerna förekommer också 

bl.a. klotgräs, igelknopp, löktåg, mattslinke/glansslinke, sylört, sjötåtel, nålsäv och 

strandranunkel. 

Strandkärr finns utmed stränderna t.ex. vid Bjurkärrs östra sida, mellan Lövöarna 

och i många småvikar. Strandsnår av björk, vide, brakved och pors är vanliga. Vas

sar och områden med säv finns också. 
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Vattenkvalitet 

Inom vattenförvaltning i enlighet med EU:s vattendirektiv delas alla vatten in i s.k. 

"vattenförekomster". Huvuddelen av vattnet inom nationalparken ingår i vattenfö

rekomsten Västra Åsnen. Ett mycket litet vattenområde öster om Bjurkärr ingår i 

vattenförekomsten Östra Åsnen. Status för denna del behandlas därför inte närmre 

här. 

Den sammanvägda ekologiska statusen för Västra Åsnen är klassad till måttlig sta

tus, detta med anledning av att statusen för växtplankton, makrofyter, näringsäm

nen och ljusförhållanden uppvisar måttlig status. Statusen för fisk och syrgasförhål

landen har klassats till god status. Försurning har klassats till god status. Den eko

logiska statusen för hydromorfologi är klassad till måttlig status p.g.a. att sjön är 

sänkt år 1839 vilket har förändrat sjöns planform d.v.s. svämplan och utbredning 

och i dagsläget är sjön reglerad. Det är dock osäkert hur dessa hydromorfologiska 

faktorer påverkar den sammanvägda ekologiska statusen. 

Västra Åsnen bedöms ej uppnå god kemisk status. I Sverige idag överstiger kvick

silver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Den 

största påverkan av kvicksilver består av atmosfärisk deposition vars ursprung är 

långväga atmosfäriska utsläpp. I Sverige har en stor mängd av det nedfallande 

kvicksilvret under lång tid ackumulerats i skogsmarkens humuslager, varifrån det 

kontinuerligt sker ett läckage till ytvattnet med påföljande ackumulering i vattenle

vande organismer och fisk. 

Vattenförekomsten uppnår inte heller god status med avseende på polybromerade 

difenyletrar (PBDE) då ett nytt europeiskt gränsvärde för PBDE i fisk, visar på att 

gränsvärdet överskrids i alla ytvatten. PBDE är en industrikemikalie som främst 

används som flamskyddsmedel i bl.a. textil, möbler, plastprodukter, elektroniska 

produkter och byggnadsmaterial. PBDE sprids till miljön via läckage från varor 

och avfallsupplag, samt via atmosfäriskt nedfall från långväga lufttransporter. 

Förekomsten av andra förorenande ämnen är ej känd då provtagning av detta ej ut

förts. 

Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett styrinstrument inom vattenförvaltningen. Hu

vudregeln är att alla vattenförekomster skulle ha uppnått normen god status till år 

2015. Ingen försämring får ske från aktuell status. Om prognosen är att statusen 

kan komma att försämras måste åtgärder vidtas för att bibehålla vattenkvaliteten. 

I västra Åsnen är miljökvalitetsnormen att god ekologisk status ska uppnås till 

2027. Bedömningen är att god ekologisk status inte kan uppnås tidigare på grund 

av orimliga kostnader (bristande lagstiftning, bristande offentlig finansiering eller 
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otillräcklig administrativ kapacitet). För att nå god ekologisk status till 2027 behö

ver fortfarande en stor del av de planerade åtgärderna för att minska tillförseln av 

näringsämnen till sjön genomföras före 2021. 

I både västra och östra Asnen är miljökvalitetsnormen för kemisk status att god ke

misk ytvattenstatus ska vara uppnådd år 2015 med undantag för kvicksilver och po

lybromerade difenyletrar. Skälet för undantag är att det bedöms vara tekniskt omöj

ligt att sänka halterna av kvicksilver till de nivåer som motsvarar god kemisk ytvat

tenstatus. 

Övergödning är ett problem i sjön. Bedömningen bygger på att totalthalten fosfor 

för åren 2011-2012 visar på "Måttlig" status. Även växtplankton tyder på att sjön 

är näringsämnespåverkad, där tropiskt planktonindex (TPI) samt total biomassa av 

växtplankton visar på "Måttlig" status. Det behövs åtgärder för att minska läckaget 

av näringsämnen till sjön. Åtgärder behövs bland annat för att minska påverkan 

från många uppströms liggande reningsverk, enskilda avlopp ochjordbruksmark. 

Mindre avloppsreningsverk finns bland annat i närområdet i Hulevik och Torne. 

Vid inventering av vattenväxter i området har det konstaterats att utbredning både 

till yta och djup hos kortskottsväxter har minskat betydligt under de senaste 30 

åren, troligen till följd av brunifiering och ökad grumlighet i vattnet. 

1.3.3.2 ÖVRIGA SJÖAR OCH VATTENDRAG 

Övriga sjöar är Svartsjön och Toftagöl i södra delen. Dessa sjöar är typiska mindre 

brunvattensjöar som till stor del ansluter till Toftåsa myr. 

Större vattendrag saknas inom området och endast enstaka diken förekommer. 

1.3.4 Naturtyper på land 

Barrskog (på fastmark) 

Ren tallskog på fastmark finns på magra och torra marker. Fältskiktet består av 

lingon eller blåbär, i magrare delar renlavar, ibland sparsamt inslag av ljung samt i 

vindexponerade lägen kråkris. Särskilt vid stränder finns gott om gamla tallar 

(>200 år). Tallskog finns på Lövöarna, Tranholmen i Toftåsa myr, Huleviksudde 

(sydöst om Trollberget) samt delar av Ulvöås, Bergö och Norra Aspö. Även längst 

västsidan av Bjurkärrhalvön finns partier med gammal tallskog. De äldsta tallbe

stånden finns på Tranholmen och i Bjurkärr. 

Blandskogar med både tall och gran har oftast också ett stort inslag av björk m.m. 

Dessa beskrivs därför under nästkommande rubrik, "Blandskog". 
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Rena granbestånd inom området bedöms i de flesta fall vara planterade eller fram

röjda efter självföryngring. Granbestånd som lämnats oskötta under flera årtionden 

och som har inslag av död ved finns på nordligaste spetsen av Ulvöås, på södra 

spetsen av Sirkönäs och på en fastmarksö i myren söder om Trollberget. Några 

planterade, likåldriga och skötta granbestånd finns i västra delen av Hulevik och på 

delar av Ulvöås. Granskogarna saknar undervegetation eller har mossvegetation 

med sammansättning av de vanliga skogsmossorna som vägg-, hus-, kvast- och 

björnmossor. 

Blandskog av barr- och lövträd 

Blandskogar med gran, tall, björk, bok, ek, rönn, klibbal och asp är mycket vanliga 

i området. Skogarna är naturligt uppkomna. De flesta skogarna har historiskt an

vänts till någon typ av skogsbete som har upphört, senast under första halvan av 

1900-talet. Därefter har en förtätning skett, gamla och oftast döda enar vittnar om 

en öppnare skog. Flera områden har dock inte använts som skogsbete på mycket 

lång tid och sannolikt i mycket begränsad omfattning t.ex. Norra Aspö, norra delen 

av Bergö och skogarna kring Toftåsa myr. Skogsbruk genom plockhuggning har 

sporadiskt förekommit genom århundradena men alla skogarna är flerskiktade och 

har rikligt med död ved. På Julöarna föll mycket gran och tall under stormen år 

2005. På delar av Bergö finns luckor med insektsdödad gran. Detta är sådana områ

den där naturlig föryngring sker. På delar av norra Bergö gjordes en stor avverk

ning under 1970-talet. 

Ädellövskog 

Bokskog finns i Bjurkärr, på Södra Aspö och vid Trollberget. I bokskogen i Bjur

kärr finns inslag av ek och björk. Marken är här mycket stenig och svårbrukad och 

har mycket lång kontinuitet som skogsmark. En mindre åker som idag sköts som 

äng finns i den centrala delen. På Södra Aspö finns tydliga spår efter äldre jord

bruk, dels fornåker och dels åkrar som odlats längre fram. Betesdrift har med stor 

sannolikhet bedrivits in på 1900-talet. I skogen finns stort inslag av gammal björk. 

Vid Trollberget har bokskogen inslag av lind, avenbok, ask och alm. Ekskog finns 

kring gårdsmiljö på Bergö på före detta inägomark. Här finns också inslag av aven

bok, lind, alm och flera andra lövträd. På Ulvöås finns ung ekskog som varit betes

mark fram till första halvan av 1900-talet. 

I bokskogarna är fältskikt magert eller saknas helt förutom i delar av Bjurkärr som 

är av typen ängsbokskog. I ekskogar finns större inslag av buskar och gräsvegetat

ion. På Bergö finns slån, nypon, hagtorn, olvon och apel. 

Sumpskogar 

Sumpskogar finns både insprängda i fastmarksskogarna och i anslutning till strän

derna. Ibland är det rena tallsumpskogar, ibland med varierande inslag av björk. I 

några partier finns inslag av klibbal. Fältskiktet domineras av odon eller skvattram 

eller bådadera samt blåbär och lingon. Största områdena med främst tallsumpskog 
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finns söder om Trollberget och i ytterområdet av Toftåsa myr. Kort period av upp

odling har gjorts i sumpskog söder om Trollberget efter Asnens sänkning. 

Våtmark och stränder 

Toftåsa myr är den största våtmarken. Det är en svagt välvd mosse med bitvis tyd

liga laggkärr. Vissa delar är skogbevuxen myr. Svartsjön gränsar mot i öster och 

Toftagöl finns i norra delen av myren. Mosseplanet är under igenväxning eftersom 

grundvattnet står i förbindelse med den närliggande Asnen som är sänkt. Bryn samt 

stora och små öar med gammal tall ansluter. På de öppnare delarna av myren domi

nerar ljung, kråkris och tuvull. Där växer också tranbär, rosling, hjortron, starrarter, 

renlavar och vitmossor. Intakta laggkärr finns i södra delen med vegetation av 

flaskstarr och tuvull. Kallgräs förekommer. 

Strandkärr finns utmed stränderna tex. vid Bjurkärrs östra sida, mellan Lövöarna 

och i många småvikar. Strandsnår av björk, vide, brakved och pors är vanliga. Vas

sar och områden med säv finns också. 

Blockrika, halvöppna skogspartier 

Block- och stenfält (s.k. skärv) är glest skogbevuxna med blandade trädslag. På 

Huleviksudde sydost om Trollberget finns mycket rönn och björk på skärvet. 

Blockfält finns även på Sirkönäs, Andudden (öster om Hagsverksmo) och i Bjur

kärr. 

Äng 
På en före detta åker, Hallsnäsalyckan, i Bjurkärr och i gårdsmiljön på Bergö finns 

mager gräsmark med inslag av ängsväxter. I Bjurkärr trivs marklevande steklar. 

1.3.5 Växt- och djurliv 

Rödlistade växter och djur 

Se tabell som ligger sist som bilaga. 

Fåglar 
Området har liksom övriga Asnen ett rikt fågelliv av internationell betydelse. Sjön 

som helhet och dess angränsande våtmarker ochjordbruksmarker erbjuder gott om 

föda. Vid Asnen finns också rikligt med lämpliga häckningsmiljöer: skyddade vi

kar och vassar, avlägsna öar och holmar, grova boträd och äldre ihåliga träd. Vid 

tidig och sen vinter är sjön en av få platser i området som erbjuder fåglar partier 

med öppet vatten. 

Bland Asnens häckande karaktärsarter kan nämnas storlom, skäggdopping, grågås, 

gråhäger, fiskgjuse, havsörn och lärkfalk. Sverige hyser huvudparten av häckande 

fiskgjuse i Europa och har därför ett särskilt ansvar för artens fortlevnad. Många 
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fiskgjusar häckar inom nationalparken. Vid Åsnen finns bestånd av internationell 

betydelse av inte bara fiskgjuse, utan även storlom. Tillgången på fiskrikt vatten 

och ostörda öar är de viktigaste förutsättningarna. På öar och skär häckar fiskmås, 

gråtrut, havstrut och fisktärna. Det finns också en mindre koloni av storskarv. I vi

kar trivs knipa och kricka. Rördrommens dova tutande hörs långväga från täta 

häckningsvassar. I vassarna finns också rörsångare och sävsparv. 

Vid sidan av sin roll som häckningsområde har sjön som helhet också stor bety

delse som rast- och övervintringslokal för sädgås och grågås. Under vinterhalvåret 

gästas sjön av flera havsörnar liksom stora flockar av storskrake och mindre grup

per av salskrake. Ur ett internationellt perspektiv märks sjöns dragningskraft på 

flyttande marina/arktiska arter, till exempel ejder, sjöorre, svärta, vitkindad gås 

m.fl. som genar över inlandet på sin färd från Västkusten till Österssjön och i sam

band med kraftiga väderomslag också rastar i sjön. 

I ädellövskogar och sjönära skogar häckar bivråk, mindre hackspett, stenknäck, 

nötkråka och skogsduva, vissa år även mindre flugsnappare. I ädellövskogarna vid 

Bjurkärr, Sunnanbron och Trollberget trivs många småfåglar som grönsångare, 

svarthätta, svart-vit flugsnappare tillsammans med koltrast, taltrast och dubbeltrast. 

Gök är vanlig i hela området. Kattugglan häckar i ihåliga träd. 

Orre spelar på Toftåsa myr och i kanten av nationalparken söder om Hulevik och 

Trollberget. Även tjäder finns i området. 

Lavar, mossor och svampar 

I synnerhet Bjurkärr är mycket artrikt när det gäller lavar, svampar och mossor och 

hyser ovanligt stora populationer av många rödlistade arter. Flera faktorer spelar 

roll för att förklara artrikedomen. Bjurkärr uppfyller många förutsättningar som 

sammantaget ger goda möjligheter att hysa en rik mångfald, i synnerhet av lavar 

och vedsvampar. Förutsättningarna är: 

• Lång kontinuitet av gamla träd och andra viktiga substrat möjliggör dels 

en ackumulation av svårspridda arter under lång tid, dels en etablering av 

arter som är begränsade till specifika substrat, som i dagens skogslandskap 

i många fall är sällsynta. 

• Mångfald av rötskador i träden, som delvis kanske orsakats av det fuktiga 

klimatet vid sjön. Rötskadorna gynnar många av de sällsynta kryptogamer 

och vedinsekter som finns i området. Från rötskadorna har bland annat 

mulm och sav sipprat ut på omgivande och nedanför liggande bark, vilket 

höjt pH i barken i stråk nedanför skadorna, något som visat sig vara viktigt 

för många lavar på bok. 

• Hög luftfuktighet: Fuktig dimma som bildas vid den stora sjön Åsnen kan 

kompensera en lägre årsnederbörd och jämna ut extrema temperaturer. 

Detta gynnar lavar och mossor som saknar rötter och tar upp vatten direkt 
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genom bålen. De många träden med fina, och i många fall fertila, bålar av 

lunglav är en indikation på detta. 

• Gynnsamt ljusklimat: Bjurkärrs långa gräns mot Asnens vatten ökar habi

tatvariationen än mer, bland annat genom ljusrika skogsbryn. Den sten

bundna marken, ofta med strödda block och stora stenansamlingar, har 

dessutom skapat ljusluckor inne i skogen. 

• Det geografiska läget: Bjurkärr ligger mitt i södra Sverige och ingår därför 

i flera regionala artpooler. Det innebär att Bjurkärr fångar upp såväl syd

liga, västliga som östliga bok- och ekskogsarter. 

Sammantaget är 39 rödlistade arter av lavar kända i området, främst från Bjurkärr. 

De flesta växer på olika typer av substrat av bok och näst vanligast är ek. Många 

nutida svenska bokskogar saknar inslag av ek. I Bjurkärr förekommer grova och 

solexponerade ekar, främst i sjönära lägen och i blockrika gläntor. Denna bredd i 

livsmiljöer skapar förutsättningar för en stor artrikedom. 

Bara ett fåtal bokskogar i Sverige kan vad gäller rödlistade lavar mäta sig med 

Bjurkärr, nämligen Hallands Väderö och Söderåsen i Skåne, Biskopstorp i Halland 

och Tromtö i Blekinge. Studier av olika gamla bokskogar i Europa antyder att 

dessa områden även är särskilt värdefulla i ett internationellt perspektiv. Bland de 

mest ovanliga lavarna finns liten ädellav, rosa skärelav, parknål, dalmatinerfläck, 

ekpricklav, stor sönderfallslav, gammelekslav och blå halmlav. Som exempel på 

stora populationer kan sägas att rosa lundlav finns på mer än 200 träd och bok

vårtlav på mer än 700 träd i Bjurkärr. Rosa lundlav finns utöver på bok även på 

lönn i närheten av Sunnanbron. 

Totalt är 18 rödlistade vedsvampar kända från området. Koralltaggsvamp (Heri

cium coralloides) och narrporing (Protomerulius caryae) är vanliga på boklågor i 

Bjurkärr. Troligen hyser Bjurkärr de tätaste och rikligaste populationerna av dessa 

arter i Sverige. Även i ett europeiskt perspektiv är frekvensen av dessa arter ex

tremt hög. Anmärkningsvärd är även förekomsten av igelkottstaggsvamp (Heri

cium erinaceus) som bara är känd från en handfull aktuella lokaler i Sverige. Flera 

andra noterade arter är sällsynta eller dåligt kända i Sverige. Bokskogen i Bjurkärr 

kan vara en av de absolut mest betydelsefulla i sitt slag i landet för vedlevande 

svampar knutna till bok. Av särskild betydelse är den ovanligt rikliga förekomsten 

av gamla levande träd samt döda stående eller liggande trädstammar. De döda trä

den har ofta nått hög ålder innan de dött och utvecklats till veteranträd med väl ut

vecklad röta och håligheter. Bland övriga svampar kan nämnas finporing (Gelato

poria pannocincta), lundkrämskinn (Gloeohypochnicium analogum), skillerticka 

(Inonotus cuticularis) och silkesslidskivling (Volvariella bombycina). 

Hårklomossa förekommer på flera ställen i området, bl.a. vid Ulvöås och Bjurkärr. 

Sverige har ca 90% av de kända europeiska lokalerna för hårklomossa, varför vårt 

ansvar för arten är stort. Hårklomossan växer på stenblock, trädbaser och basen av 

buskar utmed stränderna. Arten är knuten till den zonen som översvämmas och 

19 



71

dränks i princip varje år och den växer bara vid stränder med ganska stor vatten

ståndsamplitud. 

Insekter 
Från 1980-talet och framåt har flera entomologer inventerat fjärilar, vedskalbaggar, 

m.m. i främst Bjurkärr. Många fynd av ovanliga och hotade arter som i många fall 

är beroende av gamla träd, håliga träd och död ved har påträffats. I Bjurkärr har 

man funnit ca 40 rödlistade skalbaggar. Flera av de aktuella arterna är knutna till 

gammal bokskog och död ved av bok. En av de mest hotade arterna är bokblom

bock. Bokblombocken är beroende av solexponerade bokhögstubbar för sin ut

veckling. Området bedöms även ha betydelse för hotade insekter som är beroende 

av grov tall. I ett av länets äldsta bestånd av tall, i naturreservatet Toftåsa myr, 

finns bl.a. insekterna större sågsvartbagge och nordlig plattbagge. 

Fiskar och kräftor 

I Åsnen finns cirka tjugo fiskarter. Antalet arter av fiskar är betydligt större än i 

andra sjöar i länet. Abborre, mört och björkna är de vanligaste arterna. De övriga 

mest vanliga arterna är gös, gädda, braxen, gärs. Dessa sju fiskarter utgör tillsam

mans huvuddelen av sjöns totala fiskbestånd. Siklöja och sik förekommer sparsamt. 

Bland sällsyntare arter märks sandkrypare och färna. Lake och ål är de förekom

mande arter som är rödlistade enligt Artdatabanken. Gös, nors, signalkräfta och sik 

är inplanterade i sjön och uppströms. 

Innan Mörrumsån byggdes ut med kvarnar, dammar och vattenkraftverk kunde ar

ter som ål, lax och havsöring vandra från havet upp till Åsnen och även vidare upp 

i tillflöden till Åsnen. Dessa arter är helt beroende av vandring för att fullborda sin 

livscykel och påverkas mycket negativt av vandringshinder. Ål sätts dock ut i Ås

nen i fiskevårdsområdesföreningens regi och uppsamling av utvandrande ål sker i 

Granö av verksamhetsutövaren vid vattenkraftverket. Även andra fiskarter påver

kas av att vandringsmöjligheterna mellan hav, sjö och vattendrag är avskurna, men 

dessa effekter är svårare att identifiera och kvantifiera. Målsättningen är att fiskvä

gar ska öppnas upp i framtiden. Då kan både ål, havsöring och lax nå upp och förbi 

Åsnen och även sjöns befintliga fiskfauna ges möjlighet att vandra utifrån arters 

och populationers specifika behov. 

Övrigt växt- och djurliv 

Av större däggdjur finns älg, rådjur, dovhjort, hare, vildsvin, räv och hare. Lo finns 

också i området och ett av länets säkrade föryngringsområden ansluter till området. 

Utter har en positiv utvecklingstrend och ses då och då i sjön. 

I södra delen av sjön Åsnen, utanför nationalparken, finns flat dammussla 

(Pseudanodonta complanata), spetsig målarmussla (Unio tumidis), allmän damm

mussla (Anodonta anatina), större dammussla (Anodonta cygnea) och tjockskalig 

målarmussla (Unio crassus). 
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Klockgentiana växer rikligt i ett strandkärr ca 300 meter utanför nationalparken 

men det finns uppgifter om att den även förekommit utmed Ulvöås östra strand. 

Linnea växer bland annat i fastmarksskog kring Toftåsa myr. 

1.3.6 Bevarandestatus och hotbild 

Lövskogar 

Lövskogarna (9110, 9130, 9160, 91E0) i södra Sverige hör till ett större bälte av 

lövskogar som ursprungligen täckt större delen av Centraleuropa. Idag återstår en

bart rester av den ursprungliga arealen. I Sverige har visserligen exploatering och 

intensiv markanvändning utplånat stor andel av skogarna men ändå inte i lika stor 

omfattningsom på kontinenten. Av denna anledning finns större andel lövskogar 

med naturliga drag kvar. Sveriges lövskogar är inte heller lika påverkade av luftför

oreningar. Sammantaget finns relativt stor andel av det ursprungliga växt- och djur

livet kvar här. Stor andel av de rödlistade arterna i Sverige kan påträffas i södra de

len av landet, de flesta i lövskogar av olika slag. Detta ger lövskogarna en särställ

ning i bevarandet av biologisk mångfald. Naturtyperna har en dålig men uppåtgå

ende bevarandestatus idag. Hoten är den stora fragmentering som finns och svårig

heter för arter att sprida sig. Skogsbruk främst i form av gallringar är också ett 

mycket stort hot eftersom man då ofta tar bort de mest värdefulla substraten, äldre 

träd, död ved m.m. 

Lövsumpskogar (9080) förekommer ofta insprängt bland andra skogstyper. De är 

då ett viktigt inslag som höjer ett områdes naturvärde. Kvarvarande areal i landet 

som är opåverkad av negativa åtgärder är mycket liten. Stora arealer sumpskogar 

har dränerats genom dikning. Naturtypen bedöms ha en dålig men stabil bevaran

destatus idag. Hoten är utöver de som nämns i föregående stycke är även uttork

ning när avverkningar görs i intilliggande skog. 

Fiskgjuse och storlom 

Inventering av häckande fiskgjuse genomförs regelbundet av Naturhistorisk 

Riksmuseet i bland annat Asnen. Mellan 2008 och 2013 har en kraftig nedgång 

skett i hela södra Sverige. Antalet par i alla inventeringsområdena har fallit från 50 

till 31 par eller med mer än en tredjedel. I sjön Asnen har minskning skett från 39 

till 22 par. Bäst har fiskgjusarna klarat sig i den centrala västra delen av sjön och 

sämst i de sydöstra delarna. Nedgången i antal häckande par i Asnen var oväntad 

eftersom populationen har varit stabil under hela inventeringsperioden 1973-2008. 

Någon eller några för häckningen begränsande faktorer måste sökas som förklaring 

till förändringen. Den mest troliga förklaringen är att människan börjat utnyttja 

sjön mer intensivt genom bl.a. ökat fritidsfiske. Om personer uppehåller sig flera 

timmar i anslutning till ett bo sker en störning som ofta får till följd att boet över

ges. En annan orsak kan vara att strandnära bebyggelsen har tvingat bort fiskgjusar 
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från vissa boplatser. Inom nationalparksområde har fiskgjusen klarat sig utan ned

gång vilket tyder på att områdena med tillträdesförbud är mycket viktiga. Även an

talet häckande par av storlom har i sjön som helhet med stor sannolikhet minskat 

de senaste årtiondena och orsakerna behöver utredas. 

Vatten 

Se ovan under kapitel 1.3.3. 

Invasiva och främmande arter 

En främmande art är en art, underart eller lägre taxonomisk enhet som introduce

rats, medvetet eller omedvetet, utanför sin historiska eller nutida naturliga 

utbredning. Arten räknas som invasiv om dess introduktion och/eller spridning ho

tar biologisk mångfald. Naturvårdsverkets rappo1i "Nationell strategi och hand

lingsplan för främmande arter och genotyper", nr 5910 ska följas i arbetet mot 

främmande och invasiva arter. Främmande arter bör övervakas i nationalparken 

och om de är invasiva och utgör ett hot mot biologisk mångfald ska de bekämpas. 

Metodval vid bekämpning får avgöras i varje enskilt fall. 

I dagsläget finns förekomst av blekbalsamin väster om allmänna vägen vid Troll

berget Blekbalsaminen kan tränga undan den inhemska floran. Bekämpning av 

blekbalsamin bör utföras innan den har släppt sina frön och den enklaste bekämp

ningen av mindre bestånd är att rycka upp plantorna. Rotkapning kan också vara en 

metod. Växtavfallet bör samlas in för att undvika ny fröspridning. 

Den främmande invasiva arten sjögull (nymphoides peltata) förekommer i södra 

delen av sjön i Urshultsviken ca 10 km från nationalparken samt i Asnens utlopp. 

Om den sprider sig norrut i sjön utgör den en betydande risk för negativt påverkan 

på biologisk mångfald och hela sjöns ekosystem genom att den skuggar ut andra 

vattenväxter och påverkar djurlivet i sjön. Växten sprider sig framförallt vegetativt 

och kan sprida sig genom mänskliga aktiviteter såsom kanotpaddling och båttrafik 

eller om den flyttas med avsikt. Aktiva åtgärder och metodutveckling för bekämp

ning pågår. 

Druvfläder är en i relativt sen tid införd art som nu är förvildad. I Kronobergs län 

sprider den sig numera rikligt och konkurrerar ofta med inhemska träd och buskar i 

ungskogar. 

Klimatförändringar 

Klimatmodelleringar (SMHI) visar att temperaturökning kommer att ske med upp 

till 4-5 °C mot slutet av seklet. Vintrarna blir mildare, det blir färre dagar med snö 

och tjälad mark. Nederbörden kommer att öka, inte minst under vin-tern. I vissa 

områden blir somrarna torrare, då avdunstningen ökar. Under vår och höst minskar 

torrperioderna. Vegetationsperioden kommer att öka. Häftiga regn som kan ge 

översvämningar lokalt blir vanligare och kraftigare. Den totala tillrinningen till 

stora vattendrag ökar något, men framför allt blir det skillnad vad gäller variationen 
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i vattenföringen under året. I Mörrumsån kommer flödet under vinterhalvåret öka, 

men minska under sommaren. Flöde-stoppen under våren, den så kallade vårflo

den, uteblir när nederbörden under vintern alltmer kommer som regn. 

Klimatförändringar kommer att få effekter på den biologiska mångfalden. Det är 

däremot svårt att bedöma hur det kommer att påverka enskilda växt- och djurarter. 

Effekten inom skyddade områdena kan i viss mån begränsas genom att naturen ofta 

har mer karaktär av kompletta ekosystem. Förbättrade förut-sättningar för 

ädellövskog och övrigt löv skulle t.ex. kunna gynna det mycket rika växt- och djur

liv som finns i dessa miljöer. En effekt av högre temperatur för sjöar och vatten

drag är kortare eller utebliven isläggning, vilket kan leda till förändringar i sam

mansättning av arter i ekosystem, och förändringar av ekosystemens funktion. Ar

ter med högre temperaturkrav kan komma att gyn-nas, något som på sikt kan för

ändra artsammansättningen. Stigande temperaturer kan också försämra förutsätt

ningarna för inhemska kallvattenlevande fiskarter såsom lax, sik, siklöja och lake. 

Fiskarter som trivs i varmvatten, t.ex. gädda, gös och abborre, kan komma att breda 

ut sig i landet. I ett förändrat klimat blir det än viktigare med fria vandringsvägar så 

att arter kan vandra och söka upp refuger för att bättre klara förändringar. En ök

ning av vattenstånds-fluktuationerna i våra vattendrag kan gynna vissa arter (t.ex. 

hårklomossa och klockgentiana), men få en negativ effekt på andra (t.ex. vid som

martorka med syrebrist som följd). Igenväxningen av öppna myrar och mindre våt

marker kan påskyndas. Längre vegetationsperiod kan ge ökad nedbrytning vilket 

leder till minskad torvtillväxt och minskad kolinlagring. 

Ett förändrat klimat kan inte minst påverka växt- och djurlivets sammansättning 

genom att invasiva och främmande arter vandrar in. 

1.3.7 Kunskapsbrist och inventeringsbehov 

En kartering av skogarnas sammansättning med avseende på trädslag och åldersför

delning ska genomföras. Utifrån detta görs en utredning av behov av ytterligare åt

gärder, t.ex. naturvårdsbränning, som underlag till uppdatering av skötselplan. 

När det gäller akvatiska miljöer bör biotopkartering av sjöstränder genomföras. I 

detta material kan underlag ges om möjliga lekplatser och uppväxtmiljöer för ovan

liga och hotade arter. Uppföljning av tidigare undersökning av högre vegetat

ion/makrofyter längs profiler bör göras för att fortsatt följa utveckling. Det finns 

kunskapsbrist om förekomst av musslor. Några av de hotade musslorna (se ovan) 

som finns i sjöns södra delar kan förekomma inom området. Även när det gäller 

övrig bottenfauna är kunskapsbristen stort.ex. för fjäderrnyggor, dagsländor, natt

sländor, trollsländor, skalbaggar, iglar, m.m. Kunskap saknas vidare helt för bl.a. 

djurplankton och påväxtalger i strandzon. På sikt vore det önskvärt att även skapa 

en karta över olika bottentyper. 

23 



75

Det finns kunskaps brist på ett antal fronter när det gäller växt- och djurliv. Kom

pletterande inventeringar bör göras. 

Inventering av sjöfågel har genomförts 1975 och 2009 i hela sjön Åsnen. En ny få

gelinventering bör göras för nationalparken under de närmaste åren. 

I skogsmiljöerna är kunskapen bland annat otillräcklig när det gäller vedlevande 

skalbaggar och andra insekter. 

1.4 Historia och kulturmiljöer 

1.4.1 Förhistorisk tid 

Fornlämningar finns spridda i området och är inte koncentrerade till vissa stråk el

ler framträdande miljöer, även om det går att urskilja delområden där fornläm

ningslokalerna är något mer ovanliga. Trots blockrika och steniga stränder bör om

rådet ha varit attraktivt för jakt och fiske alltsedan stenåldern. Ett stort antal röj

ningsrösen i skogar och åkrar visar att stora delar av området också utnyttjats av 

jordbrukare. Men det förefaller som om mer attraktiva marker har funnits på andra 

håll. Områdets fornlämningar tyder på jämförelsevis extensiv markanvändning. 

Fornfynd som tillvaratagits är relativt få, men troligen ger de exempel på att områ

det nyttjats under flera av stenålderns tidsskeden, från mesolitikum till neolitikum, 

samt även bronsålder. 

Den yngre stenåldern framträder också i ett fåtal hällkistor inom området, och 

bronsåldern troligen i enstaka gravrösen. Vid en jämförelse med omgivande områ

den visar fynd och lämningar från området långt ifrån samma densitet som exem

pelvis Helgaåns dalgång i Göteryds socken eller området i centrala Värend mellan 

sjöarna Åsnen, Salen och Helgasjön. Göteryds socken och centrala Värend har den 

största koncentrationen hällkistor respektive den största koncentrationen av stora 

gravrösen i landet. I den jämförelsen är området något av ett marginalområde i ut

kanten av de betydande fornlämningsmiljöerna. 

Området saknar vidare gravfält av j ärnålderskaraktär. Enstaka stensättningar kan 

bedömas ha järnålderskaraktär, mest troligt är de från den äldre järnåldern. Dessa, 

de fåtaliga hällkistorna och rösena förekommer i både skogsmark och vid åker

mark, på höjdryggar även vid gårdar/byar samt både nära stränder och helt utan 

strandanknytning. I några fall finns de i anslutning till röjningsröseområden, i 

andra fall saknas röjningsrösen i närheten. Det är således svårt att generellt karaktä

risera fornlämningsmiljöerna i området, eftersom variationen är stor. 
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Området saknar helt kända lämningar från yngre järnålder, vilket står i skarp kon

trast till den mycket rika järnålders bygd som exempelvis är känd kring Grimslöv 

strax norr om området. Bilden av att området under yngre järnålder hade karaktär 

av randbygd eller utmark förstärks av förekommande ortnamn, som i första hand 

indikerar en bebyggelseexpansion under medeltid, vilket även skrifthistoriska be

lägg tyder på. 

1.4.2 Historisk tid 

Kända fornlämningar från historisk tid har i allt väsentligt anknytning till historiskt 

kända gårdar och torp. Kring dessa finns också övriga kulturmiljölämningar främst 

i form av odlingsspår på före detta inägomark. Större delen av fastmarkerna inom 

området är sådan mark som under de senaste århundradena varit utmark där kreatur 

betade. På utmarken har det funnits slåtterkärr och enstaka åkrar, detta kan ses på 

Bjurkärrhalvön där Hallsnäsalyckan fortfarande sköts som äng samt på Södra Aspö 

där det finns tydliga spår av stenröjd åker. Bete på öar pågick några decennier in på 

1900-talet och på övriga utmarker avtog det från 1950-talet. 

Trots kända sjömalmsförekomster i Asnen är ingajämframställningsplatser kända 

inom inventeringsområdet. 

Vägen söderut förbi Trollberget har gamla anor men gick ursprungligen till Hags

verksboda. Längre fram byggdes den om så att den gick till Örjanstorp. Från Ulvö 

mot Toftåsa fanns väg vid tiden för laga skifte, det som senare blev järnväg. Vägen 

från Hössö över Sirkön finns belagd sedan x. Sunnanbron är en välbevarad sten

valvsbro mellan Hössö och Sirkön. Den är byggd 1853. I norra delen är den skadad 

av att den nya vägen dragit fram på 1970-talet. 

Järnvägen mellan Halmstad-Karlshamn stod klar 1874 och passerade längs områ

det västra sida men lades ner 1970. Banvallen används som cykelled och strövstig. 

1.4.3 Bebyggelse genom tiderna 

Inom området har funnits två gårdar och ett antal torp. Det är dels gården på Bergö 

där bostadshus och mindre uthus fortfarande finns kvar samt Gamla Hulevik vid 

Trollberget där gamla säteriet flyttades till annat läge redan på 1700-talet men där 

torp fanns kvar på samma husgrund till slutet av 1800-talet. Två torp har också fun

nits nära parkeringsplatsen i Bjurkärr, Bjurkärr och Mattistorpet, varav det sist

nämnda finns kvar idag och används som fritidshus. 

Ytterligare ett torp, Sundet, låg vid Sunnanbron. Här finns tydliga spår efter olika 

typer av byggnader. Sundet är det äldsta torpet på hela Hössöhalvön. Det omnämns 

i boskapslängden från 1630 såsom Billingenäs och därefter kronotorpet Billingeud

den, Udden i Hagstad och slutligen Sundet. Under 1700-talet fanns här en ryggås

stuga, en ladugård och ett stensatt s.k. "svinsläpp". Den sista stugan revs på 1920-

talet. Den var ca 70 m2 och hade en stor öppen spis. Under en hög stenfot fanns en 
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källare. Det fanns under 1800-talet ytterligare en stuga belägen utmed sjöstranden 

några hundra meter norrut, kallad Lilla Sundet. 

Fler bosättningar, utöver de ovan beskrivna, i forma av mindre torp eller backstu

gor är inte kända men har sannolikt funnits inom området. Även ängslador och 

kolarkojor har sannolikt funnits. 

Se även nedan kapitel 1.6.1 "Byggnader". 

1.5 Besökare 

1.5.1 Åsnenområdet 

Bjurkärr blev naturminne redan 1960. Området övergick sedan till naturreservatet. 

Därefter har 10 naturreservat kommit till i Asnenområdet. Bjurkärr, Husebymaden 

och Agnäs tillhör de mest besökta naturreservaten i länet. För fågelskådare är As

nen sedan lång tid känd som en plats där man kan studera häckande och rastande 

fåglar. Fågeltorn har funnits länge vid Sjöby i Grimslöv och vid Lidhemssjön och 

sedan fågeltornet kom till vid Husebymaden blev detta mycket populärt. 

Ägaren till Huseby bruk, Florence Stephens, gick bort 1979 och testamenterade då 

sin egendom till staten. Fastigheten och bruksmiljön förvaltas av Fastighetsverket. 

Bruksmiljön har mycket stora kulturmiljövärden och är öppen för allmänheten. 

Många olika typer av verksamheter erbjuds besökare. Naturum invigdes 1993. Hu

se by är en viktig inkörsport till hela Asnenområdet. 

Kanotleden "Värendsleden" som tillkom 1983 går mellan Asa och Granö, 120 km i 

sin helhet. Leden kom till som en direkt åtgärd för att motverka störningar från 

ökande antal besökare, se även nedan kapitel 1.5.3. Utmed leden finns iordning

ställda rast- och övernattningsplatser som kan nyttjas mot avgift och som har plats 

för tält och i de flesta fall vindskydd, utedass, sopkärl och eldplats med ved. Leden 

passerar genom Asnens västra och sydvästra del för att i möjligaste mån undvika 

passager över större öppna vatten. Kanoting blev populärt på 1970-talet och ökade 

därefter men bedöms idag ligga på en konstant nivå. Kanot kan hyras på flera stäl

len. Under senare årtionden är även kajak ett ökande inslag som lämpar sig särskilt 

bra när man paddlar i sjöar. 

Fiske har Asnen nyttjats för i alla tider- från inlandsisens avsmältning och så än 

idag. Fiske bedrivs som yrke, för husbehov och fritidsfiske. Fiske är en betydande 

reseanledning som erbjuds i olika paketeringar av entreprenörer i området. Ett antal 

småbåtshamnar, uthyrning av motorbåt och ramper för iläggning av båt på trailer 

finns. Sjön är för stenig och grund för att lämpa sig för segelbåtar och större motor

båtar. 
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Cykelleden "Åsnen runt"/"Banvallsleden"/"Kronobergstrampen" är totalt 140 km 

varav drygt halva är bilfri. Leden går bland annat på den nedlagda järnvägsvallen 

(Vislanda-Karlshamn) och passerar genom de små stationssamhällena längs sjöns 

västra sida. Markerad cykelled finns inte utmed vägen förbi Bjurkärr och Sirkön i 

centrala delen av sjön eftersom vägen är kurvig och mindre säker för möten mellan 

cyklister och bilar. 

Asnenområdet är välbesökt under hela året. Under sommaren kommer flest besö

kare och då är inslaget av utländska turister stort. Under vår och höst kommer 

många fisketurister, även med stort inslag från andra länder. Fågelskådning är en 

vanlig aktivitet under vår och höst och de mest besökta platserna ligger utanför nat

ionalparken. På sjön är fiske den vanligaste orsaken till besök, följt av paddling. 

Även långfärdsskridsko åkare är på plats så fort förutsättningar ges och anordnade 

turer erbjuds ofta, främst av föreningen Friluftsfrämjandet. 

1.5.2 National parksområdet 

Bjurkärr är det klart mest besökta området på land. Lättillgängliga stigar i vacker 

natur är orsaken. Även Trollberget har många besökare. Bägge dessa platser är väl

besökta året om och används ofta som utflyktsmål med t.ex. grillning även vinter

tid. Banvallen efter den nedlagda järnvägen på västra sidan sjön används mycket 

för promenader och cykling. Sunnanbron mellan Hössö och Sirkön är ett mycket 

omtyckt rastställe där man har magnifik utsikt över sjön åt två håll. 

Säkra uppgifter om antalet besökare saknas eftersom besöksräkning i naturreserva

ten har skett i liten omfattning. I Bjurkärr har antalet besökare under 1990-talet be

dömts till ca 20 000 personer på ett år med tonvikt vid lövsprickning på våren. I 

Bjurkärr görs bedömningen att de allra flesta följer de markerade stigarna och där

för är slitaget på mark och växtlighet utanför stigarna obetydligt. Förbud mot eld

ning och tältning och fågelskyddsområde på den sydligaste delen har varit en bidra

gande orsak. 

Kanotleden "Värendsleden" passerar genom området längs Asnens västra strand 

och sedan genom södra delen österut mot Stommaresund. En av övernattningsplat

serna har genom åren varit Trollberget. 

Cykellederna "Åsnen runt"/"Banvallsleden"/"Kronobergstrampen" går på den ned

lagdajärnvägsvallen och passerar genom den västra delen av parken och genom 

entren vid Trollberget. 

1.5.3 Asnentillsynen 

Under 1970-talet uppmärksammades störningar inom Asnenområdet till följd av 

ökande turism och friluftsliv. Det gällde brandrisk i samband med eldning på öar 

och stränder samt tältning som medförde slitage, nedskräpning och störningar av 

27 



79

fågellivet och var främst kopplat till kanoting. Länsstyrelsen tog 1987 beslut om 

föreskrifter inom strandskyddsområde för sjön Asnen som innebar vissa begräns

ningar för friluftslivet. En annan följd av de uppmärksammade störningarna blev 

att tillsynsverksamhet startades i form av patrullering med båt under sommartid, 

Åsnentillsynen samma år. Detta är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, de tre kom

munerna och Åsnens fiskevårdsområdesförening. Verksamhetens uppdrag är att 

bedriva tillsyn i naturreservaten, underhåll av informationstavlor runt sjön, årlig ut

märkning av fågelskyddsområden, fisketillsyn samt vid behov brandbekämpning 

på öar och räddning av nödställda på sjön. En karta tas årligen fram för försäljning. 

1.5.4 Destination Åsnen 

Samarbetsorganisationen Destination Åsnen har som syfte att, tillsammans med 

alla som bor och verkar i området, arbeta för utveckling av besöksnäringen i hela 

Åsnenområdet. Det finns en tydlig ambition att Åsnen ska utvecklas till en attraktiv 

destination i Småland, Sverige och övriga Europa. Företag, föreningar och andra 

aktörer i området har, tillsammans med de tre Åsnenkommunerna, arbetat fram en 

grund, för hur området kan utvecklas för att bli ett starkt besöksmål med spännande 

aktiviteter men också lugna, tysta naturupplevelser. Med detta arbete som bas är 

målsättningen att Asnenområdet i framtiden ska bli Sveriges ledande national

parksdestination och förstahandsvalet för naturupplevelser i södra Sverige. Genom 

att erbjuda upplevelser och produkter som präglas av god kvalitet under det sam

lande namnet Åsnen skapas ett attraktivt och spännande område för alla besökare. 

Detta ger företagen möjlighet till ökad lönsamhet och högre livskvalitet för lokal

befolkningen. 

1.6 Befintliga byggnader och anläggningar 

1.6.1 Byggnader 

På ön Bergön finns en äldre gård med timrat bostadshus i två plan, ett mindre tim

rat uthus med underliggande j ordkällare och ett utedass. Gården har funnits där 

minst sedan 1700-talets mitt. På ön har också funnits ladugård och väderkvarn. 

Brunn finns inte på ön. 

På en av öarna i ögruppen Flakama finns ett fritidshus med litet uthus (vedbod och 

utedass) som är uppfört under 1950-talet. Huset har ett rum och kök med två skor

stenar med varsin eldstad. 

På mittersta delen av udden i Bjurkärr finns en timrad, välbevarad ängslada. Intill 

maderna i östra delen av Toftåsa myr, nära vägen till Vrigstad, finns också en ängs

lada kvar. 
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Omgivet av nationalparken finns på Ulvöås som enklaver sju mindre fritidshus 

med tomter. Alla dessa har enkel standard utan vatten och avlopp. Dessa fastigheter 

ingår inte i nationalparken. 

Ruiner och spår efter äldre byggnader beskrivs ovan under "Kulturmiljö". 

1.6.2 Anordningar för friluftslivet 

Vid Bjurkärr finns parkeringsplats för ca 20 bilar och två bussar. Det finns toalett

byggnad med två utedass och ett mindre förrådsutrymme. Vid rastplatsen finns ett 

vindskydd i ståhöjd med bord och sittplats för ca 25 personer. Det finns två grill

platser med omgivande bänkar. Ved tillhandahålls. Omfattande stigsystem med 

spridda små informationsskyltar har anlagts på Bjurkärrshalvön. En av stigarna är 

bredare och enkelt anpassad för barnvagn och rullstol. 

Vid Trollberget finns parkeringsplats, stig, grillplats, utedass och informations

skylt 

Vid Toftåsa myr finns mindre parkeringsplats och informationsskylt. 

1. 7 Planering och skydd 

1.7.1 Historik- skyddets utveckling 

Mary Stephens på Torne gård donerade 1955 halvön Bjurkärr till Skogsvårdsstyrel

sen med villkoret att det skulle fridlysas som naturminne. Så skedde genom beslut 

av Länsstyrelsen 1960. När Naturvårdslagen kom till 1964 överfördes området på 

grund av sin storlek automatiskt till naturreservat. Eftersom fridlysningsbeslutet 

från 1960 var mycket kortfattat och saknade föreskrifter för allmänheten beslutade 

länsstyrelsen 1989 om ny grund för beslutet, nya föreskrifter och fastställde en 

skötselplan. I detta beslut kom föreskrifter om tillträdesförbud till skydd för fågelli

vet på södra delen av halvön. Naturreservatet utökades 2001 vilket innebar att lan

darealen av främst ädellövskog fördubblades. 

Från 1970-talet och framåt har olika typer av inventeringar och karteringar gjorts i 

Åsnen-området som helhet för att vara underlag för ytterligare områdesskydd och 

hänsynstagande vid exploatering m.m. 

Under 1970-talet uppmärksammades störningar inom Åsnenområdet till följd av 

ökande turism och friluftsliv. Det gällde brandrisk i samband med eldning på öar 
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och stränder samt tältning som medförde slitage, nedskräpning och störningar av 

fågellivet. Vid samma tid hade också etablering av husbåtsuthyrning aktualiserats i 

Åsnen. Länsstyrelsen beslutade att utreda behovet av föreskrifter för allmänheten, 

förbättrad tillsyn och information om allemansrätten. Länsstyrelsen tog 1987 beslut 

om föreskrifter inom strandskyddsområde för sjön Åsnen som begränsade eldning 

samt ankring och förtöjning av husbåt, motordriven plattform eller liknande. 2014 

beslutade Länsstyrelsen om vissa ändringar och förtydliganden av föreskrifterna. 

En annan följd av de uppmärksammade störningarna blev att tillsynsverksamhet 

startades i form av patrullering med båt under sommartid, Åsnentillsynen, se ovan 

under kapitel 1.5.3 samt att kanotleden Värendsleden anlades. 

Ideella krafter har under många år utfodrat havsörn vid sjön med alternativ mat för 

att fåglarnas intag av tungmetaller och andra gifter skulle minska. 

Naturreservaten Västra Åsnens övärld och Toftåsa myr blev naturreservat 1986. 

Tillträdes- och landstigningsförbud för områden inom naturreservaten Västra Ås

nens övärld som har värde för fågellivet fanns med i beslutet från början. När Na

turvårdsverket 1994 listade landets mest värdefulla myrar i "Myrskyddsplan för 

Sverige" var Toftåsa myr en av de utpekade myrarna. 

1995 togs beslut om förlängning av tiden med tillträdes- respektive landstignings

förbud för områden inom naturreservaten VästraÅsnens övärld och Bjurkärr och 

för samtliga fågelskyddsområden i Alvesta, Växjö och Tingsryds kommuner. Syf

tet var att mer ändamålsenligt skydda bl.a. sjöns karaktärsart fiskgjuse. Även andra 

arter bedömdes gynnas positivt av förlängningen. 

Bokskogen kring Trollberget blev skyddad som biotopskyddsområde 2002 av 

Skogsstyrelsen. 

1. 7 .2 National parksbildandet 

I Naturvårdsverkets nationalparksplan för Sverige som antogs 2008 tillkom områ

det Västra Åsnen som ett förslag till ny nationalpark. Eftersom bemötandet från re

missinstanser, främst de tre berörda kommunerna, hade varit mycket positivt valde 

Naturvårdsverket 2009/2010 att aktivt påbörja arbetet med att bilda nationalpark. 

Beskriv processen med bildandet. .. (pågår, kompletteras) 
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1.7.3 Internationella åtaganden 

Förutom att delar av Åsnenområdet blir nationalpark är området inkluderat i flera 

andra skyddsformer varav flertalet internationella. Dessa beskrivs nedan. 

1.7.3.1 NATURA2000 

Ca 80% av nationalparken ingår i Natura 2000, EU:s nätverk av skyddsvärda 

naturtyper, som både SPA-område (Special Protection Area), SCI-område (Site 

of Community Interest) och SAC-område (Special Area of Conservation). I 

området finns naturtyper och arter som listas i EU:s art- och habitatdirektiv och 

i EU:s fågeldirektiv. I och med utpekandet förbinder sig Sverige att gynnsam beva

randestatus ska bevaras eller återställas för naturtyperna och arterna på biogeogra

fisk nivå. Särskild hänsyn ska tas till prioriterade arter och livsmiljötyper. Avväg

ningar mellan natura-värden och andra värden är gjorda i skötselplanen och nöd

vändiga skötselåtgärder beskrivs under respektive skötselområde. Ingen särskild 

bevarandeplan upprättas därför hädanefter. 

1.7.3.2 VÅTMARKSKONVENTIONEN 

Våtmarkskonventionen (Ramsar, CW-listan) trädde i kraft för Sverige 1975. Åsnen 

som helhet utpekades då som internationell värdefull våtmark ( områdesnummer 6). 

I området ingår även Lidhemssjön, Husebymaden och övriga till Åsnen anslutande 

våtmarker, totalt 16 800 ha. Skälet till att ge området denna status är dess betydelse 

som häcknings- och rastplats för fåglar. Genom att placera området på Ramsarlis

tan förbinder sig Sverige bland annat att planera för och genomföra åtgärder som 

främjar bevarandet av området och speciellt dess fågelliv samt bedriva tillsyn. 

Ändringar i områdets ekologiska karaktär ska motarbetas och endast av trängande 

nationella intressen får intrång eller minskningar av områdets areal göras. Om så 

sker ska förlusterna i våtmarksresurser kompenseras. 

1.7.3.3 EU:S RAMDIREKTIV FÖR VATTEN (VATTENDIREKTIVET) 

Vattenområdena inom nationalparken omfattas av Vattendirektivet (2000/60/EG) 

som ska leda till att EU-ländernas resurser samordnas bättre för att komma till rätta 

med brister i vattenmiljön. Alla medlemsländer i EU har infört vattendirektivet i 

sina länders lagstiftning och har därmed förbundit sig att genomföra alla delar i di

rektivet. Direktivet handlar om att bevara och förebygga men även om att reparera 

och förbättra. Målet är att våra vatten ska ha en god status. Med god status menas 

att vattnet är rent och att naturligt förekommande växter och djur mår bra, samt att 

vattentillgången är säkrad. Önskad vattenkvalitet regleras genom milj ökvalitetsnor

mer, se kap 1.3.3.1. 
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2 PLANDEL 
2.1 Zonindelning 

2.1.1 Principer 

Skötselplanens bevarandemål, riktlinjer och åtgärder utgår från en indelning i zo

ner. Syftet med att dela in nationalparken i zoner är att, tillsammans med föreskrif

terna, tydliggöra hur nationalparken inom ramen för syftet ska kunna tillgodose 

både anspråk på bevarande och på tillgänglighet. 

Zoneringen utgör ett övergripande underlag för planering och förvaltning av nat

ionalparken när det gäller var åtgärder ska göras dels för friluftsliv dels för beva

rande av naturvärden. Zoneringen kan även användas av besökare för att förstå vad 

man kan förvänta sig inom olika delar i form av skötselåtgärder, anläggningar och 

grad av tillgänglighet respektive vildmarkskänsla. 

Nationalparken har delats in i tre zoner med avseende på intensiteten på natur-vår

dande skötselåtgärder, störningskänslighet, graden av orördhet och förekomst av 

anordningar för friluftslivet. 

2.1.2 Zoner 

Se karta i bilaga för de olika zonernas utbredning. 

Zon A - INRE ZON 

Zon A är kärnområdet i nationalparken där påverkan av sentida markanvändning är 

liten. Zonen utgörs av vatten och många öar i olika storlekar och skogarna är till 

största del naturskogsartade. Här finns inga friluftsanordningar. Tillträdesförbud 

gäller under häckningstid inom stora områden. Zonen omfattar ca 1000 hektar eller 

ca 45% procent av nationalparkens areal. 

Riktlinjer och vad besökare kan förvänta sig 

Inom denna del av nationalparken finns det goda möjligheter att med kanot eller 

båt uppleva orörd natur, stillhet och vildmarkskänsla. Under häckningstid råder till

trädesförbud inom relativt stor del av denna zon. Tillträdesförbudet omfattar alla 

öar med omgivande vatten (under dessa månader kan man därför bara gå iland på 

öar inom zon B). Under övriga delar av året kan man gå iland på alla öar. Två far

leder för båttrafik från norr till söder, med sidoleder, passerar genom zonen. I far

led tillåts högre hastighet. Kanotleden passerar inom en mindre del i söder. 

Förvaltning och skötselåtgärder 

Upplevelser av orörd natur prioriteras. Nya friluftslivsanordningar bör inte anläg

gas. Området lämnas i huvudsak för fri utveckling. Viss skötsel planeras i delar av 

området. Skötselåtgärderna utgår från naturligt förekommande störningar för att 
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långsiktigt bevara stort inslag av tall och lövträd och undvika dominans av gran en

ligt uppsatta mål. 

Tillgänglighet 
Inom zonen saknas i allt väsentligt stigar, spänger, bryggor och andra anordningar. 

Terrängen på öarna är bitvis blockrik och svårframkomlig. När det blåser upp kan 

hög sjö förekomma på de relativt stora öppna vattenytorna. Området ställer krav på 

besökarens friluftslivsvana. 

ZON B - YTTRE ZON 

Zon B är områden där skötselåtgärder planeras och där många anordningar för fri

luftslivet finns. Inom denna zon finns mycket opåverkad natur i form av natur

skogsartade skogar och många uddar vid sjö och myr där man kan uppleva stillhet 

och orörd natur. I zonen finns områden med spår av odlingslandskap och andra kul

turlämningar. Det finns även områden där det bedrivits skogsbruk i senare tid och 

där restaureringsåtgärder ska genomföras. Cykelled och kanotled passerar genom 

området. Farleder passerar också genom området. I farled tillåts högre hastighet. 

Huvuddelen av öar och landområdena är tillgänglig även under sommaren ( ett un

dantag är norra delen av S Aspö som omfattas av fågelskyddsområde). Zonen om

fattar ca 1150 ha eller ca 53% av nationalparkens areal 

Riktlinjer och vad besökare kan förvänta sig 

I zon B finns orörd natur men även natur påverkad av sentida markanvändning och 

pågående restaureringsåtgärder. Under restaureringsfas kan vissa områden vara 

mindre attraktiva för friluftslivet t.ex. ungskogar. Friluftslivsanordningar i form av 

strövstigar, rastplatser, broar och spänger har anlagts för att underlätta för besökare 

i området. Goda möjligheter för besökare att uppleva orörd natur och stillhet finns 

inom stor del av zonen. Särskilt värdefull är den kombination av mycket god till

gänglighet och upplevelsen av näst intill urskogslik skog som finns på Bjurkärr

halvön. Huvuddelen av öar och landområdena är tillgänglig även under sommaren 

( ett undantag är norra delen av S Aspö som omfattas av tillträdes förbud under 

häckningstid). 

Förvaltning och skötselåtgärder 

Skötselåtgärder utförs för att bevara och restaurera naturtyper och arter. Kring be

fintliga eller f.d. gårdsmiljöer bevaras och nyskapas vissa kulturlandskapsvärden. 

Nya friluftsanordningar anläggs. Friluftsanordningar ges regelbunden tillsyn och 

underhåll. På Bjurkärrshalvön finns flera alternativa strövstigar. Här bör inga fler 

stigar anläggas annat än eventuellt kortare partier för att förbättra logistik. 

Tillgänglighet 

Zonen ansluter till entreerna med möjligheter att gå längre strövstigar. Zonen om

fattar besöksplatserna Bjurkärr och Toftåsa myr samt övernattningsplatsen Hulevik 

vid cykel- och kanotled. På sjön ges möjlighet att lägga till och gå iland på Bergön 

och Södra Aspö för att rasta och uppleva natur- och kulturvärden. 
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Strövstigarna i Bjurkärr och cykelleden mellan Hulevik och Toftåsa, som även kan 

användas som strövstig, har god tillgänglighet. Övriga strövstigar är smala och pas

serar bitvis genom stenig terräng eller över torvmark. 

ZON C - ENTREZON 

Zon C utgörs av huvudentre och sekundärentre. De ligger i anslutning till allmänna 

vägar och är lätta att nå. Inom områdena finns parkeringsplats, rastplatser under 

tak, toaletter, eldstäder, rastplatser, information och utsiktsbryggor. Entreerna 

präglas av anordningar för att kunna ta emot många besökare och med hög grad av 

tillgänglighet. Inom områdena finns även representation av orörd natur, rikt växt

och djurliv och närheten till vattnet. Zonen omfattar ca 50 ha eller knappt 2% av 

nationalparkens areal. 

Riktlinjer och vad besökare kan förvänta sig 

Nationalparkens två entreer karaktäriseras av hög servicegrad när det gäller anlägg

ningar som bryggor, toaletter, rastplatser, strövstigar, m.m. Goda möjligheter till 

naturupplevelser av många olika slag och att få information om nationalparkens na

tur- och kulturvärden. Det är vanligt att möta andra besökare och även grupper. 

Förvaltning och skötselåtgärder 

Områdena och anordningarna har nationalparkens högsta besökstryck och att hålla 

anläggningar och information vid god kvalite prioriteras högt. Anordningar under

hålls och utvecklas kontinuerligt, bland annat i syfte att förbättra informationen till 

besökare. 

Tillgänglighet 

Zonen har mycket god tillgänglighet. Tillgänglighetsaspekterna prioriteras och 

samtliga anordningar bör vara anpassade till olika besöksgrupper, exempelvis 

med olika nationalitet, olika typer av funktionsvariationer och människor i alla åld

rar. 
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2.2 Skötsel av mark och vatten 

2.2.1 Skötsel av naturtyper 

2.2.1.1 ÖVER GRIP ANDE MÅL 

Generellt 

Målet är att bevara och restaurera områdets stora naturvärden och att tillgänglig

göra delar av området för besökare. 

Målet för naturmiljöerna som helhet är att de ska lämnas så orörda från mänsklig 

påverkan som möjligt. Ett lika viktigt mål är att behålla och gynna det mycket rika 

växt- och djurliv som finns i området eller som har försvunnit men naturligt hör till 

naturtyperna (se beskrivning, kapitel 1). Vid en avvägning mellan de bägge målen, 

och med beaktande av att området sedan mycket lång tid stått under stor mänsklig 

påverkan, landar denna plan i att nedan listade skötselåtgärder ska vidtas. 

Specifikt för skogsmiliöer 

Under flera tusen år präglades landskapet runt Åsnen av skogar med ek, lind, björk, 

al, tall, m.m. Under de senaste tvåtusen åren har bok och därefter gran vandrat in 

från söder respektive norr. 

Många växter, svampar och djur är beroende av strukturer som finns i naturskogs

liknande skogar, t.ex. gamla träd med grov bark, håligheter, grova grenar, stående 

och liggande död ved i olika nedbrytningsstadier, luckor och gläntor och ljusa sko

gar. Strukturerna skapas bland annat vid storm, brand, insektsangrepp och bete. Ar

ter som lever i sumpskogar och kärr kan vara beroende av regelbundna översväm

ningar. 

Kring sjön Åsnen begränsas idag översvämningar genom sjöns reglering. Naturliga 

skogsbränder släcks och döende eller döda träd har ofta tagits ut ur skogarna. Flera 

ursprungliga gräsätande däggdjur har utrotats och skogbete av tamboskap har upp

hört. Frånvaro av skogsbrand missgynnar tall, asp och björk och gynnar gran. Från

varon av flera typer av störningar leder till att skogarna blir tätare och mörkare. 

Tall och olika lövträd är ett krav för de flesta av de ovanliga och hotade arter som 

förekommer i området. Det finns en stor risk att för lite föryngring av tall kommer 

att ske i området. Gran bör därför genom skötsel begränsas för att inte mångfalden 

ska utarmas. 
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2.2.1.2 INDELNING AV SKÖTSELOMRÅDEN 

Nationalparken är indelad i 5 skötselområden. Mål och skötselåtgärder anges för 

respektive skötselområde. Målindikatorer anges i särskild uppföljningsplan. Se 

karta 1 för skötselområdenas utbredning. Huvudentren omfattar 18 ha och sekun

därentren omfattar 30 ha och beskrivs i särskilt kapitel 2.3.2 nedan. 

Blandskog på uddar och öar 

Ädellövskog och blandskog med stort inslag av ädellöv 

176 ha 

125 ha 

Mosse, skogbevuxen myr, myrholmar, Tranholmen, Svartsjön och 

omgivande fastmarksskogar 154 ha 

Sjön Asnen 1550 ha 

Gräsmark 

Entreer 

Summa 

Yta vatten (Åsnen, Svartsjön och Toftagöl) 

Yta tillträdesförbud för fågelliv (land och vatten) 

2.2.1.3 SKOG 

1. BLANDSKOG PÅ UDDAR OCH ÖAR 

Areal: 176 ha 

Beskrivning, generellt 

2ha 
48ha 

2055 ha 

1550 ha 

325 ha 

Uddarna och öarna är skogtäckta med stor variation av olika skogstyper, främst 

lövrik barrblandskog, granskog, tallskog och blandlövskog. Öarna varierar i storlek 

från små skär till största ön, Bergön, som är ca 60 ha stor. De flesta öar användes 

förr som utmarkbete för får, getter och kor. Efter att detta upphörde senast kring 

1950-talet har skogen i stora delar utvecklats fritt vilket gör att den har stor variat

ion i trädslag, ålder och dimensioner. Trädslagen är främst gran, tall, björk, bok, ek 

och asp. Gamla, grova och senvuxna träd sätter prägel på många strandmiljöer. Här 

finns bland annat stort inslag av gamla tallar. Eftersom stora delar inte utsatts för 

brand under lång tid är andelen gran i vissa delar stor och successivt tydligt 

ökande. Det skapas regelbundet gläntor när äldre träd faller men föryngringen i 

dessa domineras av gran och björk, sannolikt p.g.a. att störningen på mark inte är 

tillräckligt omfattande för att gynna tall och asp. 

Sumpskogspartier ingår. Den största sumpskogen är tallmyren söder om Gamla 

Hulevik/Trollberget. Den har varit öppen mosse vid tiden före Asnens sänkning 

men har, efter en kort tid av uppodling, successivt blivit tallbevuxen. På angrän

sande fastmarksholme med berg i dagen i sydöstra delen finns äldre tallskog. 
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Beskrivning, utveck:lingsmark 

Skog påverkad av skogsbruk i senare tid finns på norra delen av Bergön där av

verkning skedde på 1970-talet. I dessa delar finns idag granplantering eller själv

föryngrad blandskog som bitvis är björkdominerad. Vidare finns partier med gran

planteringar på norra delen av Ulvöås. På stora Lövö finns ett ca 40-årigt likåldrigt 

tallbestånd. Vid tallmyren söder om Gamla Hulevik/Trollberget finns i nordvästra 

delen en låg kulle med ca 55-årig granskog. Skogen är något luckig och olikåldrig. 

Mål 

Löv- och tallrika blandskogar dominerar över tiden i skötselområdet som helhet. 

Inslag av tall är karaktäristiskt och särskilt viktig och ska långsiktigt värnas i alla 

delar av skötselområdet även om det inte över tid förekommer i alla delbestånd. In

slag av bok och ek förekommer. 

Skogar med stor andel gamla och grova träd samt träd i de flesta åldersklasser. I 

skogen finns riklig tillgång på hålträd, stående och liggande multnande ved. Ljus

öppna skogspartier som gynnar insekts- och fågelliv förekommer. Skogen har den 

sammansättning av trädslag som uppkommer genom självföryngring som följd av 

interndynamik och påverkan från naturliga störningar i form av insektsangrepp, 

stormfällning, brand, m.m. När öppningar skapas av störningar finns förutsätt

ningar för pionjärträdslag som tall, asp och björk att föryngras. 

Åtgärder 

Generellt 

• För stor del är målbilden med avseende på trädålder, flerskiktning och död 

ved uppnådd. Däremot är uppfyllelsen vad gäller trädslagsfördelning lägre. 

Åtgärder för att tall- och lövskogsandelar långsiktigt ska öka behöver där

för göras. Detta sker inom ramen för denna skötselplan genom de skötsel

insatser som beskrivs nedan. 

• Granföryngring ska i stor utsträckning röjas bort. Detta gäller främst i, och 

i omgivningarna till, tall- eller lövdominerade skogar samt i luckor. Det 

gäller även mindre partier med bok- och ekbestånd, t.ex. boksbestånd på 

Norra Aspö och ekinslag på Bergön. 

• Insatser ska vid behov göras för att gynna föryngring av tall, björk, asp, 

bok och ek i luckor t.ex. småskalig markberedning för insådd av frö och ol

lon av lokal proveniens. 

• Vidkroniga eller grova träd, tex. lämpliga boträd, ska gynnas genom att in

växande träd fälls eller dödas genom tex. ringbarkning. Även yngre träd 

får gynnas på detta sätt för att öka mångfalden och gynna tall, ek, lind, 

sälg, asp eller andra naturligt förekommande träd och buskar. 

• Åtgärder ska göras för att skapa bryn mot väg och cykelväg utifrån den 

växtlighet som uppkommer naturligt. 

• Träd och buskar får fällas när anordningar för friluftslivet ska anläggas. 

• Träd som faller över stigar kapas och läggs åt sidan. Riskträd i anslutning 

till rastplatser får fällas om de anses utgöras en fara. 

37 



89

• Utmed strövstigar och vid rastplatser får mindre öppningar i träd- och 

buskskikt göras för att ge utsikt över sjön. 

• Främmande träd och buskar ska tas bort, t.ex. druvfläder. Bekämpning av 

invasiva arter ska genomföras. 

• Boplattformar för fåglar får vid behov sättas upp inom hela området. 

• Några små öar ska röjas fria från träd och buskar för att gynna fisktäma 

m.fl. fågelarter. 
• Fällda eller dödade träd från vidtagna åtgärder får flyttas inom området. 

Även träd som faller på olämpliga ställen får flyttas. Ris får köras bort om 

det bedöms bli ett hinder för friluftsliv. 

Dessutom enbart på utvecklingsmark 

• Norra delen av Bergön 1I (10 ha): sparsam, oregelbunden utglesning i 

ungskogar ska göras för att skapa variation och påskynda utvecklingen mot 

naturskogsliknande förhållande. Tall, lövträd och buskar gynnas i relation 

till gran. 
• Norra delen av Ulvöås lH (del av, 2 ha): Granplanteringar på norra Ulvöås 

ska avverkas och virket körs ut. Det bedöms på denna plats vara det bästa 

sättet att få övergång till löv- eller talldominerad skog. 

• Stora Lövö lK (6 ha): Det unga tallbeståndet glesas ut oregelbundet för att 

skapa variation vid ett eller två tillfälle. 

• Granskogen direkt söder om Gamla Hulevik/Trollberget ID (2 ha): skogen 

kan sannolikt lämnas utan aktiv avveckling av gran. I kommande gläntor 

när gran faller kan löv och tall gynnas genom att granuppslag röjs. Om 

stort insektsangrepp inträffar i detta bestånd kan begränsande åtgärder ge

nomföras som i första hand barkning av stammar men även visst uttag av 

granvirke kan ske. 

2. ÄDELLÖVSKOG OCH BLANDSKOG MED STORT INSLAG AV 

ÄDELLÖV 

Areal: 125 ha 

Beskrivning, generellt 

Bjurkärrhalvön är idag nationalparkens mest värdefulla område. Skogen är ur

skogsartad och orörd av ett slag som är mycket sällsynt i landet. Den äldsta gene

rationen av träd i hela området är mer än 270 år men även yngre generationer är väl 

representerade. Löpande föryngring sker i de gläntor som skapas när ett stort träd 

faller. Här finns mängder av gamla träd, högstubbar, hålträd, lågor, torrträd och 

inte minst rötskadade och senvuxna, ännu levande stammar. Området är flackt och 

ofta blockrikt. Terrängen består främst av fastmark men här och där finns sänkor 

med blöta partier. Bokskog är den dominerande skogstypen. Fältskiktet är mest av 
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ristyp, men partier med mer örtrik flora finns också. Även en hel del grov och gam

mal tall och ek ingår i trädskiktet medan gran är ovanlig. I partier med tall och vid 

strandnära områden täcker blåmossa stora markområden. Inslag finns även av björk 

och klibbal, främst i strandzonerna. Förhållandena i skogen är mycket gynnsamt 

för många växt- och djurarter och Bjurkärr är känt för sin stora artrikedom av bland 

annat lavar, svampar, mossor och vedlevande insekter. Enbart av rödlistade lavar 

förekommer ett 40-tal arter. Bland kärlväxter kan nämnas blåsippa och tandrot. 

Kring huvudentren finns lövskog med bok, ek och inslag av många andra trädslag. 

Även om genomsnittsåldern är lägre än på Bjurkärrhalvön finns det gott om gamla 

och grova träd. 

Vid östsluttningen vid Trollberget finns gammal bokdominerad ädellövskog. I den 

västra delen uppe på krönet finns även ek, lind och avenbok. Även ask, lönn, alm 

och hassel förekommer. Området har i äldre tider varit boplats och inägomark 

(Gamla Hulevik). Fältskiktet är magert. I området finns rikligt med mycket gamla 

och grova bokar och lindar. Gott om död ved och ihåliga träd finns också. 

På Södra Aspö finns relativt likåldrig 80-100-årig bokskog med inslag av björk, 

rönn, tall, m.m. Skogsbetet upphörde på 1930-talet. Vissa partier har varit uppod

lade som åker eller använts som äng. Stora ytor har stemöjts och är rika på odlings

rösen. Sannolikt har en generation bok vuxit upp och avverkats på dessa marker ef

tersom nuvarande generation till en del tycks ha kommit som "bukettbok" från 

gamla stubbar. Björken och rönnen har sannolikt kommit upp i samband med 

denna avverkning. Fältskikt och buskskikt saknas nästan men i den centrala delen 

finns inslag av hagtorn och hassel. Det finns sparsamt med död ved, dock förekom

mer fläckvis rikligt med björklågor och i södra delen boklågor. Utmed östra sidan 

finns några äldre bokar med ovanliga lavar. På den västra strandnära delen av ön 

dominerar tall liksom också på sydspetsen. På nordligaste delen finns bland

lövskog, se skötselområde 1. Utmed stränderna finns på sina ställen mader. 

Kring gården på Bergön finns en ekdominerad skog på före detta inägomark. Om

rådet är rikt på lämningar i form av ruiner, rösen, stenmurar, källa och små bruk

ningsvägar. På ön har funnits en väderkvarn. Utöver ek finns ett mycket stort antal 

träd- och buskarter representerade: tall, gran, sälg, klibbal, vårtbjörk, avenbok, ber

gek, skogsek, alm, lönn, rönn, lind, en, hassel, brakved, slån, nypomos, hagtorn, 

apel, getapel och olvon. 

Uddarna på Sirkönäs har stora naturvärden. Den norra udden har en tydlig höjd 

med berg i dagen med brant västsida och hällar närmast sjön. Stor blandning av 

trädslag. Under 2000-talet har den mesta granen tagits bort ur området och idag 

finns bitvis tät föryngring. Den södra delen består till stor del av hygge efter att en 

granplantering avverkats 2016. Norr om det finns björkskog på mark som innehål

ler många blockfält. Vid stranden rär strandlinjen klädd med extremt gamla tallar 
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längs en strandvall. I söder finns berghällar med inslag av ek vid sjön. På den södra 

spetsen finns ett mindre område med ren granskog. 

Södra delen av Ulvöås har betats av tamboskap fram till 1950-60-talet. Under se

nare årtionden har ek och björk gynnats. På flera ställen finns fin utsikt över sjön åt 

två håll. 

Nordost om Toftåsa myr, närmast vägen till Vrigstad, finns ett mindre område på 

tidigare inägomark med blandad gles lövskog (0,4 ha), se nedan under skötselom

råde 3. 

Beskrivning, utvecklingsmark 

Norr om Trollberget finns ett stort område där mogen skog föll vid stormen 2005. 

Det stormfällda virket upparbetades av den förre ägaren och i dag finns en lövdo

minerad ungskog. På andra sidan om allmänna vägen, väster om Trollberget, finns 

på mark som tidigare delvis varit inägomark (Gamla Hulevik) områden med domi

nans av planterad gran i olika åldrar men där det finns ett stort inslag av yngre lind 

bl.a. i de många odlingsrösena. Det finns också underväxt av bok i granplante

ringar. På denna sida vägen finns också ungskogar i olika åldrar. Längst i nordväst 

finns ett mindre område med bokskog. 

Norr om huvudentren finns ett område närmast vägen som har varit åker och betes

mark en bit in på 1900-talet. Breda stenmurar finns i området. Sydväst om detta 

finns ett parti med ung björk. 

På Sirkönäs finns ett hygge efter en avverkad granplantering. 

Partier med ung lövskog finns även på Ulvöås. 

Mål 
Ädellövskogar med stor andel gamla och grova träd samt träd i de flesta åldersklas

ser. I skogarna finns riklig tillgång på hålträd, stående och liggande multnande ved. 

Det finns förutom bok och ek också i olika delområden ett inslag av andra naturligt 

förekommande lövträdslag tex. björk, asp, lind, avenbok, rönn m.m. Även tall fö

rekommer och är ett viktigt inslag. Gran förekommer mycket begränsat. 

I de delar som har en sen historia som hävdad mark är skogen mer kulturpåverkad, 

av karaktären utmarksskog med inslag av vidkroniga träd, gläntor och buskskikt, 

t.ex. hassel, en och nypon. 
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Åtgärder 

Generellt 
• Något mer än hälften av ädellövskogarna har mycket god måluppfyllelse 

medan resterande del är något yngre lövskog eller restaureringsskog där 

aktiv skötsel behövs en tid framöver och långsiktigt för att undvika granin

vandring. 

• Inslag av granar ringbarkas eller fälls. Röjning av granuppslag sker lö

pande vid behov. Enstaka granar kan lämnas som skydd eller boplats för 

fåglar. Även enstaka yngre granar kan sparas som ersättare. 

• Vidkroniga eller grova träd, t.ex. lämpliga boträd, får gynnas genom att in

växande träd fälls eller dödas genom t.ex. ringbarkning. Även yngre träd 

får gynnas på detta sätt för att öka mångfalden, t.ex. tall, ek, lind, sälg, asp 

eller andra naturligt förekommande träd och buskar. 

• I de skogar som har sen historia som hävdad mark norr och väster om 

Trollberget, kring gården på Bergön och på norra delen av Sirkönäs ska 

vidkroniga träd gynnas i ännu större grad, buskar gynnas och gläntor hålls 

öppna. Kreaturs bete får användas som skötselmetod. 

• I vissa mindre områden som varit smååkrar med stenmurar ska yngre igen

växande skog skötas så att det blir ett bestånd med vidkroniga träd och 

stenmurar hålls fria från träd och buskar, t.ex. i ett område norr om huvud

entren och i södra delen av Södra Aspö. 

• Skogen närmast gården på Bergön ska skötas så att mångfalden av träd och 

buskar bibehålls, t.ex. lind, avenbok och hagtorn. Skogskanten kan där det 

är lämpligt flyttas bakåt något eftersom skogen har närmat sig gårdsmiljön 

successivt i många årtionden. 

• Insatser ska vid behov göras för att gynna föryngring av bok, ek och tall i 

luckor. Manuell markberedning för insådd av frö och ollon av lokal prove

niens får ske. 

• Åtgärder får göras för att förbättra bryn mot cykelled, öppna gräsmarker, 

och väg utifrån den växtlighet som uppkommer naturligt. 

• Väster om allmänna vägen vid Trollberget finns förekomst av den främ

mande arten blekbalsamin. Bekämpning av blekbalsamin ska utföras innan 

den har släppt sina frön t.ex. genom att rycka upp plantorna. Rotkapning 

kan också vara en metod. 

• Träd och buskar får fällas när anordningar för friluftslivet ska anläggas. 

• Träd som faller över stigar kapas och läggs åt sidan. Riskträd i anslutning 

till rastplatser får fällas om de anses utgöras en fara. 

• Utmed strövstigar och vid rastplatser får mindre öppningar i träd- och 

buskskikt göras för att ge utsikt över sjön. 

• Främmande träd och buskar tas bort, t.ex. druvfläder. Bekämpning av inva

siva arter ska genomföras. 

a Fällda eller dödade träd från vidtagna åtgärder får flyttas inom området. 

Även träd som faller på olämpliga ställen får flyttas. Ris får köras bort om 

det bedöms bli ett hinder för friluftsliv. 
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Dessutom enbart på utvecklingsmark 

• Norr om Trollberget 2E (5 ha): Närheten till entren och övernattningsplat

sen gör att den unga lövskogen successivt bör gallras oregelbundet till en 

strövvänlig skog med grova lövträd, tallar och buskar beroende på vad som 

kommer genom självföryngring. Gläntor skapas. 

• Väster om Trollberget 2D (35 ha): Granskogen ska genom avverkning 

överföras till lövdominerad skog. Ett skikt av granöverståndare hålls om 

möjligt under en övergångstid för att undvika en likåldrig och svårfram

komlig ungskogsfas. Granvirke körs ut. Även inslag av tall och hassel gyn

nas där det uppstår naturligt. Gläntor skapas. I den uppväxande skogen ska 

oregelbunden utglesning göras vid ett eller flera tillfällen för att påskynda 

utvecklingen mot naturskogsartad skog. 

• Ulvöås 2G (18 ha): i partier med ung lövskog ska oregelbunden utglesning 

göras vid ett eller flera tillfällen för att påskynda utvecklingen mot natur

skogsartad skog. Partier med gran avverkas. Gläntor skapas och tätningar 

bevaras. 

• Sirkönäs 2L (3 ha): på hygget röjs löv och tall fram genom vid ett eller 

flera tillfällen för att påskynda utvecklingen mot naturskogsartad skog. 

Gläntor skapas och tätningar bevaras. 

MOSSE, SKOGBEVUXEN MYR, MYRHOLMAR, TRANHOLMEN OCH 

SV ARTSJÖN SAMT OMGIV ANDE F ASTMARKSSKOGAR (3) 

Areal: 154 ha 

Beskrivning 

Toftåsa myr är ett myrområde med skogbevuxna fastmarksholmar. I myrens norra 

del ligger Toftagöl (0,8 ha) och i dess östra kant Svartsjön (16 ha). På Tranholmen 

finns tallurskog och barrblandskog. Gammal urskogsartad tallskog finns också på 

torvmark norr och öster om Tofta göl. På myrens södra och västra sida finns kant

skog innanför smala laggkärr. Själva mosseplanet som är av högmossetyp är till 

större delen bevuxet med martallar vilket är en långsamt pågående igenväxning på 

grund av Åsnens sänkning 1830-talet. Ett bälte tvärs över myren söder om och 

sydost om Tranholmen är dock fortfarande mer öppet efter en brand 1945. Även 

söder om Toftagöl har en brand dragit fram i ett smalt bälte tvärs över myren. 

Öppna kärr finns vid Svartsjön och vid fastmarksholmarna söder om sjön. På de 

öppnaste delarna av myren finns orrspel. Lärkfalk som häckar på öar i Åsnen an

vänder myren som j aktrevir. 

Fastmarken på myrens västra sida består av isälvsavlagringar som bildar markerade 

ryggar. På den centrala rullstensåsen gick den nedlagda järnvägen, idag cykelled 
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och strövstig. Fastmarken på myrens södra, östra och norra sida liksom Tran

holmen består av morän och är delvis blackig. Tall dominerar i de flesta delar. På 

Tranholmen finns mycket gammal tallskog. I några områden finns större andel gran 

och yngre gran växer också in i de talldominerade delarna. Inslag av gammal björk 

finns spritt i hela området och i blötare delar finns mer björk. I västra kanten mot 

rullstensåsen och delar av den södra fastmarkskanten mot myren genomfördes av

verkning 1972 och där finns yngre tall idag. Vid järnvägsvallen rakt väster om 

Tranholmen finns ett fastmarksområde med mycket björk och ek. I den östra kan

ten av myren finns en äldre talldunge som överlevt branden. 

Välutbildade laggkärr finns framförallt på myrens västra och södra sida. Mitt på 

myrens sydsida tillstöter ett dike från ett kärr i skogsområdet söder om myren. 

Detta dike följer sedan laggen österut. Längs den gamlajärnvägsbanken löper ett 

dike. Toftagöl saknar utlopp. Svartsjön står i förbindelse med Asnen genom ett kort 

vattendrag, som rinner genom en trumma under vägen till Vrigstad. 

Norr om vattendraget, närmast vägen till Vrigstad, finns ett mindre område på tidi

gare inägomark med blandad gles lövskog (0,4 ha). En stenmur avgränsar området 

i väster mot mer barrdominerad skog. 

Mål 

Öppen högmosse med blöta laggkärr och omgivande talldominerad skog med stor 

andel gamla och grova träd samt träd i de flesta åldersklasser. I skogen finns riklig 

tillgång på hålträd, stående och liggande multnande ved. Inslag av gran är spar

samt. 

Lövskog vid vägen i nordöst bibehålls som lövskog med vidkroniga träd. 

Åtgärder 

• Mosseplanet röjs fritt från igenväxning. 

• Fungerande diken läggs igen. Igenläggning kan ske genom punktinsatser 

vid trösklar. 

• Granar ringbarkas eller fälls. Röjning av granuppslag sker löpande vid be

hov. Enstaka granar kan lämnas som skydd eller boplats för fåglar. Även 

enstaka yngre granar kan sparas som ersättare. 

• Vidkroniga eller grova träd, t.ex. lämpliga boträd, får gynnas genom att in

växande träd fälls eller dödas genom t.ex. ringbarkning. Även andra 

punktinsatser kan göras för att öka mångfalden och trygga tillgången på 

"efterträdande" träd, t.ex. för att gynna tall, bok, ek, sälg, asp eller andra 

naturligt förekommande träd och buskar. 

• Lövskog vid vägen i nordöst röjs fri från inväxande gran och övrig föryng

ring glesas ut. 

"' Insatser ska vid behov göras för att gynna föryngring av tall. Störning av 

mark för insådd av tall med lokalt frö får ske. 
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• Åtgärder får göras för att skapa bryn mot cykelled och väg utifrån den 

växtlighet som uppkommer naturligt. 

• I tallungskog kan oregelbunden utglesning göras för att påskynda utveckl

ingen mot naturskogsartad skog. 

• Träd och buskar får fällas när anordningar för friluftslivet ska anläggas. 

• Träd som faller över stigar kapas och läggs åt sidan. Riskträd i anslutning 

till rastplatser får fällas om de anses utgöras en fara. 

• Utmed strövstigar och vid rastplatser får mindre öppningar i träd- och 

buskskikt göras för att ge utsikt över sjön. 

• Fällda eller dödade träd från vidtagna åtgärder får flyttas inom området. 

Även träd som faller på olämpliga ställen får flyttas. Ris får köras bort om 

det bedöms bli ett hinder för friluftsliv. 

• Främmande träd och buskar tas bort, t.ex. druvfläder. Bekämpning av inva

siva arter ska göras vid behov. 

• Boplattformar för fåglar får vid behov sättas upp inom hela området. 

ÖVRIGA VÅTMARKER OCH SUMPSKOGAR 

Ingår i skötselområdena 1 och 2. 

SJÖN ÅSNEN (4) 

Areal: 1550 ha 

Beskrivning 

Åsnens vatten är i sitt ursprungstillstånd näringsfattigt och brunfärgat. Sjön ligger 

långt ner i Mörrumsåns vattensystem och markanvändning och olika former av 

verksamhet har förändrat vattenkvaliten från den ursprungliga. Försurning har ak

tivt motverkats genom kalkningsåtgärder i tillrinningsområdet. Bottnen täcks av 

mer eller mindre mäktiga gyttjesediment och är i stora delar mycket rik på stenar 

och block. Denna del av sjön har till största del ett djup på 2-5 meter. De djupaste 

områdena är smala partier på ca 8 meter söder om Julöarna. Även mellan Bergö 

och Norra Aspö är sjön något djupare än i övriga delar. 

Nationalparken är beläget i den del av sjön där Mörrumsåns huvudfåra passerar. I 

parkens sydöstra hörn finns Stommaresund som är mycket strömt där flödet ska 

passera på en bredd av 70 meter. 

Mål 

Åsnen ska ha god ekologisk status och uppnå god kemisk status så att ett rikt växt

och djurliv kan finnas kvar och utvecklas i sjön. Fria vandringsvägar öppnas upp 

från Östersjön till Åsnen och även uppströms Åsnen. Andelen ekologiskt funktion

ella kantzoner mot vattenområdet ska öka för att minska näringsbelastningen till 
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vattenmiljöerna och bidra till den biologiska mångfalden. Småöar med kringlig

gande vattenområden ska bevaras och utvecklas så att de gynnar ett rikt fågelliv ge

nom att erbjuder ostörda livsviktiga miljöer för häckning och födosök. 

Åtgärder 

Länsstyrelsen ansvarar tillsammans med andra aktörer för att dessa mål uppnås. 

Konkreta åtgärder för att nå målen kring vattenkvalitet och reglering sker inte 

främst genom förvaltning av nationalparken utan i annat arbete som bedrivs för 

Helgasjöns och Mörrumsåns avrinningsområde som helhet av många olika aktörer. 

Bildandet av nationalparken och de föreskrifter som föreslås kommer att bidra till 

att målen uppnås. 

• Död ved och block i vatten skapar gömställen, födosöksplatser och skydd 

för fisk och vattenlevande småkryp. Det är därför viktigt att spara även 

döda träd som faller ut i vattnet. Endast när träden innebär en säkerhetsrisk 

eller hindrar nödvändig framkomlighet bör träden flyttas. Detta kan ske ge

nom att trädets topp kapas så att passage uppstår eller genom att trädet dras 

in mot stranden. 

• Fungerande diken ska läggas igen eller dämmas i anslutning till strandzo

nen för att minska transporten av näringsämnen till sjön. 

ÖPPNA GRÄSMARKER (5) 

Areal: 2 ha ( ej markerat på kartan). 

Beskrivning 

Hallsnäsalyckan (0,5 ha) på södra delen av Bjurkärrhalvön och ängen vid rastplat

sen i Bjurkärr (0,5 ha). Mager ängsvegetation med gökärt, gråfibbla, m.m. Rikt in

sektsliv med bland annat marklevande steklar. 

Gårdsmiljön kring gården på Bergön (1 ha). Mager gräsvegetation med inslag av 

ängsväxter som gökärt och ängsvädd. Vegetationen har vissa år bökats upp av vild

svin vilket försvårat slåtter. 

Vid Gamla Hulevik finns en mycket stor och grov lind som tidigare stått i öppen 

inägomark. 

Mål 

Ogödslad gräsmark. I möjligaste mån upprätthålls en ängsvegetation med inslag av 

örter och utan tillväxande förnalager. Den grova linden hålls vid liv och har en fri 

gräsyta omkring sig som är större än trädkronan. 

Åtgärder 

Slåtter, bränning eller annan skötsel för att uppnå målen. Åtgärder för att undvika 

eller laga skador av vildsvin får ske. Skogskanten hålls kvar eller flyttas tillbaka i 

vissa fall för att återskapa öppen gräsmark eller skapa bryn och gynna vissa träd 
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och buskar. Den grova linden får beskäras om det bedöms öka livslängden på trä

det. Nya fruktträd av lokal sort får planteras för att ersätta och komplettera befint

liga fruktträd. 

2.2.2 Entreområden 

Se kapitel 2.3.2. 

2.2.3 Områden med tillträdesförbud 

Total area: 325 ha (se karta i bilaga 4) 

Beskrivning 

Fågelskyddsområdena omfattar 15% av hela nationalparken och omfattar ett hund

ratals öar av olika storlek, blocksamlingar i strandnära miljöer och oräknerliga 

mindre skär. I grunda områden finns strandkärr, vassar och partier med säv. Mellan 

öar, skär och block finns gott om lugnvatten. Det finns gott om grova tallar som är 

lämpliga som boträd på öarna. Fiskgjuse, lärkfalk, storlom, fiskmås, m.m. häckar i 

området. Gränserna har i huvudsak varit desamma sedan 1986. Vissa minskningar 

på Bergö och Södra Aspö och utökningar vid Lövöarna och Julörna har tillkommit 

med nationalparkens bildande. 

Mål 

Områdena ska erbjuda ostörda miljöer för häckande fågel, främst fiskgjuse och 

storlom. 

Åtgärder 

Områdena märks ut med skyltar så att informationen om tidpunkter då tillträdesför

bud gäller blir tydlig oavsett vilket håll man närmar sig området. Områden med till

trädesförbud är angivna på alla kartor över området. Områden med tillträdesförbud 

är angivna på alla kartor över området. 

2.2.4 Övrigt skydd av växt- och djurarter 

Rödlistade arter 

Av de under avsnitt 1.3.5 (Rödlistade växt- och djurarter) listade arterna är merpar

ten knutna till bok och andra lövträd. Flertalet av dem missgynnas i dag av att area

len bokskog i södra Sverige minskat och ersatts av främst granskog. Några arter är 

också knutna till tall, inte minst i funktion som boträd för fågel. Gran bör mot 

denna bakgrund aktivt tas bort i många bestånd. För att få kontinuerlig förnyelse av 
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tall och lövträd bör jakt av älg och annat klövvilt tillåtas inom den yttre zonen un

der del av året och skötselåtgärder behöver utföras. 

Mål 
Rödlistade arter funna i området fortlever och stärker sin utbredning inom området 

så att de kan bidra till att upprätthålla livskraftiga populationer på landskapsnivå. 

Åtgärder 
Inga speciella åtgärder vidtas utöver de som listas under avsnittet riktlinjer och åt

gärder under kapitel 2.2.1. 

Arter och naturtyper enligt EU :s art och habitatdirektiv samt fågel direktiv 

Förekommande arter förväntas gynnas av skog med gamla och grova träd och rik

lig tillgång på död ved bevaras och restaureras, att ädellövskogar bevaras och re

staureras, att myren bevaras och restaureras. Den under kapitel 2.1.2 (Zonindel

ning) redovisade strategin för zonering och kanalisering av besökare och olika an

läggningar för friluftslivet, bedöms tillsammans med gällande föreskrifter även de 

verka i positiv riktning för framförallt fågelarterna. 

Mål 
Naturtyper och arter enligt EU:s art-, habitat- och fågeldirektiv har gynnsamt till

stånd. För de delar av nationalparken som är inrapporterade är detta ett krav, för 

övriga delar av nationalparken är det önskvärt. 

Åtgärder 
Naturtyper och arter följs till utbredning och innehåll enligt vägledning för uppfölj

ning och dokumentation inom Natura 2000. 

Invasiva och främmande arter 

En främmande art är en art, underart eller lägre taxonomisk enhet som introduce

rats, medvetet eller omedvetet, utanför sin historiska eller nutida naturliga 

utbredning. Arten räknas som invasiv om dess introduktion och/eller spridning ho

tar biologisk mångfald. Naturvårdsverkets rapport "Nationell strategi och hand

lingsplan för främmande arter och genotyper", nr 5910 ska följas i arbetet mot 

främmande och invasiva arter. Främmande arter bör övervakas i nationalparken 

och om de är invasiva och utgör ett hot mot biologisk mångfald ska de bekämpas. 

Metodval vid bekämpning får avgöras i varje enskilt fall. 

I dagsläget finns förekomst av blekbalsamin väster om allmänna vägen vid Troll

berget. Blekbalsaminen kan tränga undan den inhemska floran. Bekämpning av 

blekbalsamin bör utföras innan den har släppt sina frön och den enklaste bekämp

ningen av mindre bestånd är att rycka upp plantorna. Rotkapning kan också vara en 

metod. Växtavfallet bör samlas in för att undvika ny fröspridning. 
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Den främmande invasiva arten sjögull (nymphoides peltata) förekommer i södra 

delen av sjön i Urshultsviken ca 10 km från nationalparken samt i Åsnens utlopp. 

Om den sprider sig norrut i sjön utgör den en betydande risk för negativt påverkan 

på biologisk mångfald och hela sjöns ekosystem genom att den skuggar ut andra 

vattenväxter och påverkar djurlivet i sjön. Växten sprider sig framförallt vegetativt 

och kan sprida sig genom mänskliga aktiviteter såsom kanotpaddling och båttrafik 

eller om den flyttas med avsikt. Aktiva åtgärder och metodutveckling för bekämp

ning pågår. 

Druvfläder är en i relativt sen tid införd art som nu är förvildad. I Kronobergs län 

sprider den sig numera rikligt och konkurrerar ofta med inhemska träd och buskar i 

ungskogar. 

2.2.5 Skötsel av kulturmiljöer 

(Byggnader, se kapitel 2.3.4 m.m.) 

Det finns flera fornlämningar och kulturhistoriska lämningar inom nationalparken 

bl.a. fångstgrop, grav från bronsåldern, husgrunder, fornåkrar, röjningsrösen, sten

murar, spår av diken, m.m. 

Mål 

Ett urval av fornlämningar och övriga kulturmiljöer är synliggjorda. Små ytor av 

kvarvarande odlingslandskap hävdas, se ovan under skötselområde 5 i kapitel 

2.2.1.3. Även i de delar som har en sen historia som hävdad mark är skogen mer 

kulturpåverkad, av karaktären utmarksskog, se ovan under skötselområde 2 i kapi

tel 2.2.1.3. 

Åtgärder 

Lämningarna hålls fria från vedartad vegetation i möjligaste mån. När det gäller 

träd som står mitt i en lämning görs en avvägning mellan hur stor skada trädet gör 

på lämningen och hur stort naturvärde trädet har. Avvägning mellan nytta och 

skada på lämningar och naturvärden görs i varje enskilt fall. 

För öppna gräsmarker i odlingslandskap, se åtgärder under kapitel 2.2.1.3. I vissa 

mindre områden som varit smååkrar i senare tid och som delvis kantas av stenmu

rar ska yngre igenväxande skog skötas så att det blir ett bestånd med vidkroniga 

träd och stenmurar hålls fria från träd och buskar, se ovan under kapitel 2.2.1.3. 

Fungerande diken som har negativ påverkan på naturmiljön ska inte bevaras utan 

läggas igen i tillräcklig utsträckning för att dränerande funktion avbryts. 
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2.2.6 Brand och storskaliga extraordinära händelser 

Brand 

Brand är historiskt sett en naturlig företeelse i Åsnenområdet såväl som i stora de

lar av Sverige. Utifrån topografi och klimat har vissa delar brunnit oftare än andra. 

En känd större brand inom området är branden på Toftåsa myr 1945. 

Planerad naturvårdsbränning är inte aktuell inom ramen för denna skötselplan. Vid 

uppföljning av uppsatta mål inom de olika skötselområdena utvärderas behovet av 

om naturvårdsbränning bör pekas ut som kompletterande skötselmetod vid en revi

dering av denna skötselplan. 

Storskaliga extraordinära händelser 

Utöver brand är storm, insektsangrepp, torka och översvämning också naturliga fö

reteelser för de naturtyper som ingår i nationalparken. De effekter som detta med

för bidrar till att en skog är naturskogsliknande. Vid storskaliga händelser kan i 

vissa fall risk för betydande negativ skada på andra värden finnas. 

Riktlinjer och åtgärder 

• Risken för uppkomst av vådeld minimeras genom information, iordning

ställande av eldplatser och tillsyn av att eldningsföreskrifter iakttas av be

sökarna. 

• Hanteringen av brand i nationalparken ska utgå från Naturvårdsverkets 

vägledning. Bränder bör i de flesta fall släckas. Undantag kan vara på små 

öar eller andra områden där brand kan ge naturvårdsnytta och där säkra av

gränsningar finns som kommer att stoppa elden. 

• Vid alla släckningsinsatser ska stor hänsyn tas till naturvärden, vatten, an

läggningar och anordningar. 

• Behov av åtgärder vid storskaliga extraordinära händelser för att begränsa 

negativa effekter på andra värden får övervägas från fall till fall. 
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2.3 Besökare, tillgänglighet och anord-
ningar 

2.3.1 Övergripande principer 

Sveriges nationalparker ska erbjuda besökarna naturupplevelser av hög kvalitet. 

Asnens nationalpark ska vara en inbjudande plats för friluftsliv och erbjuda stillhet 

och orördhet samtidigt som den ska göras tillgänglig för alla kategorier av besö

kare. Genom kanalisering med anläggningar och stigar erbjuds besökare olika gra

der av tillgänglighet och orördhet samtidigt som de skyddsvärda naturförhållan

dena bevaras. Anordningar för besökare finns i huvudsak i zon A och zon B. 

Vandra, paddla, cykla, fågelskådning, uppleva lövsprickning, titta på ovanliga lavar 

och svampar, uppleva växt- och djurlivet vid stranden, åka skridskor, åka skidor på 

snöklädd is är exempel på friluftslivsaktiviteter som är möjliga under olika delar av 

året. 
I första hand riktar sig parkens anläggningar till dagbesökare men möjlighet att 

övernatta i tält finns inom nationalparken. Flera entreprenörer i omgivningarna er

bjuder övernattningsmöjligheter av olika slag. 

Det är möjligt för naturturistföretagare att använda nationalparken som ett besöks

mål i sin verksamhet efter dialog med förvaltningen. Mer om detta finns att läsa i 

Naturvårdsverkets vägledning för organiserat friluftsliv och naturturism i skyddad 

natur, en vägledning har tagits fram för att främja en hållbar utveckling av organi

serat friluftsliv och naturturism i skyddad natur. 

Genom att tillföra information, kunskap och service berikas upplevelsen och gör 

naturen mer intressant. Alla praktiska lösningar gällande infrastruktur, information 

och service sker med största hänsyn till miljön och utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

Mål 
Nationalparken erbjuder besökare naturupplevelser med möjlighet att uppleva 

orördhet, stillhet, skogskänsla, utblickar över sjön, variationsrikedom och artrike

dom inom ett relativt opåverkat skogs- och sjölandskap. Besökarnas aktiviteter 

äventyrar inte naturvärdena i parken. 

Målgrupper 

Alla ska ha något att uppleva i Asnens nationalpark, såväl närboende som mer 

långväga turister, både svenska och utländska, i alla åldrar. Besöket ska stimulera 

till ökat intresse för natur och miljövård i vid bemärkelse. 
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Tillgänglighet 

En målsättning med Sveriges nationalparker är god tillgänglighet för alla typer av 

besökare, såväl gamla som unga och personer med olika grad eller typ av funkt

ionsvariation. Alla besökare ska ha möjlighet att uppleva nationalparkens värden 

på någon plats. Informationsskyltar och webbplats som informerar om nationalpar

ken ska ha en god tillgänglighet. 

Generella riktlinjer och åtgärder 

-Förvaltningen av nationalparken ska genomsyras av ett kvalitetstänkande. Alla an

ordningar ska vara enkla men hållbart utförda. Bästa miljöval av material ska så 

långt det är möjligt användas. Anordningarna ska följa riktlinjerna i Varumärket 

Sveriges nationalparker. 

-Samtliga byggnader och anordningar ska vara i bra skick och underhållas kontinu

erligt. 
-Information ska vara uppdaterad och finnas på flera språk. Språket ska vara lätt

förståeligt. 
-I anslutning till anordningar för friluftslivet kan träd och buskar behöva tas bort, se 

kapitel 2.2.1. 

2.3.2 Entreer 

I Åsnens nationalpark finns två entreer, en huvudentre och en sekundär entre. En

treerna är placerade vid Åsnens strand i utkanterna av nationalparken i anslutning 

till allmänna vägar. Huvudentren ligger i den nordöstra delen och sekundärentren 

ligger på den västra sidan. På entreerna ska platser med utsikt över sjön skapas. På 

sommaren kan mygg/knott vara störande inne i skogen och då är det viktigt att er

bjuda luftiga platser där det fläktar. Dessa två behov kan kombineras på platser vid 

vattnet. Åsnen har upplevelser att erbjuda alla årstider. Under höst, vinter och vår 

är det därför särskilt värdefullt att också erbjuda skydd mot vind och nederbörd. 

Huvudentre Sunnanbron 

Detta är huvudentren till nationalparken och den viktigaste målpunkten. Entren lig

ger i söderläge vid stranden, omsluten av ädellövskog. Stranden består av sand

strand med spridda block och stenar. 

Sekundärentre Trollberget 

Entren ligger nära det lilla samhället Hulevik (900 m) som har en kommunal hamn. 

Området ligger i en sluttning mot sjön med bokskog i den centrala delen. Krönet 

ligger ca 25 meter över sjön. I nedre delen finns ett mindre berg med många 

sprickor och gångar. I området finns flera fornlämningar och platsen är sägenom

spunnen. Utmed sjön finns en banvall efter en nedlagd järnväg där cykelled går. 

Även kanotleden ansluter till området. 
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Mål 

-Entreerna ska vara välkomnande och erbjuder besökare möjlighet till upplevelser, 

vandring och rast på vackra och lämpligt placerade platser. Besökare har tillgång 

till skydd mot vind och nederbörd, sittmöjligheter, ved vid eldstäder, torrtoaletter, 

sophantering och aktuell information. 

-Entreerna ska ha hög tillgänglighet för alla oavsett funktionsförmåga. Detta inklu

derar till exempel möjlighet för personer som använder rullstol, permobil eller rul

lator att komma fram samt möjlighet för personer med nedsatt syn, hörsel eller 

kognitiv förmåga att ta del av information och upplevelser. Samtliga anordningar är 

väl underhållna och säkra för besökare. 

-Information om nationalparkens olika värden och besöksmål ska vara lockande 

och intresseväckande och finnas i tillräcklig mängd utan att det förtar upplevelsen 

av området. 

-Skötseln av naturmiljön imiktas mot att underlätta för besökare samt berika deras 

naturupplevelse. 

Riktlinjer och åtgärder 

-Vid huvudentren anläggs enkel samlingsbyggnad, informationsbyggnad, utsikts

brygga, torrtoaletter, sophantering, rastplatser med och utan eldstad. Vid huvuden

tren placeras också nationalparksmarkören, guldstjärnan. 

-Vid huvudentrens anläggs parkeringsplats för 50 personbilar, 2 bussar samt cykel

parkering i anslutning till den allmänna vägen. Handikapparkering lokaliseras på 

samma ställe. 

-Från huvudentren utgår strövstigar i nationalparken mot Bjurkärr samt till det in

tilliggande Hunshults naturreservat. 

-Om området i huvudentren närhet på sikt ska utvecklas ytterligare för friluftsliv 

kan detta lämpligen ske kring ruiner av torpet Sundet med möjligheter till utsikt 

över Åkavik. Om detta blir aktuellt är det viktigt att se till att god trafiksäkerhet 

tillskapas vid nya passager över den allmänna vägen. 

-Vid sekundärentren anläggs nära sjön enkel samlingsbyggnad, utsiktsbrygga, in

formation, rastplatser med och utan eldstad. Torrtoaletter och sophantering anläggs 

något längre från sjön där vägen för servicefordon och handikappfordon slutar. 

-Vid sekundärentren anläggs parkeringsplats för 20 personbilar och 2 bussar i an

slutning till den allmänna vägen. Handikappsparkering för två småbussar lokali

seras närmre sjön, via mindre väg som anläggs. Den nya vägen kan också användas 

för fordon som ska tömma latrin och sopor. 

-Cykelparkering anläggs vid sjön. 

-Från sekundärentren utgår en strövstig mot söder. Även banvallen iordningställs 

som strövstig. 

-Om området i sekundärentrens närhet på sikt ska utvecklas ytterligare för frilufts

liv kan detta lämpligen ske i området kring de två kullarna norr om entreområdet. 

Även området väster om den allmänna vägen och i anslutning till det stora vårdträ-
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det "linden" och strövstigen till Ramnaberg kan kulturlämningar som torpläm

ningar och odlingsrösen visas upp. Här finns även berg i dagen, flyttblock och 

andra intressanta inslag att visa. 

2.3.3 Övriga besöksplatser 

2.3.3.1 BJURKÄRR 

Bjurkärr är ett vackert och lättillgängligt bokskogsområde med mycket sjökontakt. 

Terrängen har över lag liten lutning. I området finns flera olika stigar varav stor an

del med god tillgänglighet. I anslutning till parkeringsplatsen finns en omtyckt stor 

rastplats. På västra stranden finns två öppningar vid stranden för rast och utkik över 

sjön. Även på östra stranden finns öppningar vid sjön men där är terrängen mer 

svårtillgänglig. Ängsladan vid Hallsnäsalyckan mitt på halvön erbjuder tak över 

huvudet för dem som kan klättra in över tröskeln. Under perioden 1/4 - 31/7 är inte 

den sydligaste stigen öppen eftersom där gäller tillträdesförbud till skydd för fågel

livet. 

Mål 

Bjurkärr är mycket tillgängligt och erbjuder besökare möjlighet till upplevelser, 

vandring och rast på vackra och lämpligt placerade platser. Besökare har tillgång 

till skydd mot vind och nederbörd, sittmöjligheter, ved vid eldstäder, torrtoaletter, 

sophantering och aktuell information. 

Åtgärder 

-Den stora rastplatsen vid parkeringen renoveras vilket innebär att befintliga bygg

nader och anordningar ersätts enligt den nya arkitekturen. Anordningarna är bygg

nad med tak, bord och bänkar, eldstäder, sophantering och toaletter. 

-De befintliga stigarna med god tillgänglighet förbättras ytterligare för ökad till

gänglighet. 

-Befintligt rastställe på västra stranden förbättras med avseende på tillgänglighet 

genom att sittmöjligheter anläggs. 

-Information finns utmed den tillgängliga stigen. 

2.3.3.2 TOFTÅSAMYR 

Toftåsa myr och dess omgivningar har varierad natur av våtmark, skog och sjö. 

Idag finns en parkeringsplats med information öster om myren utmed vägen till 

Vrigstad. Myrområdet är mindre tillgängligt och bitvis svårtillgängligt. Banvallen i 

västra kanten är dock lättillgänglig och nås bäst genom vandring eller cykling från 

det lilla samhället Ulvö ca 2 km mot nordväst. 
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Mål 

Toftåsa myr erbjuder besökaren enslighet vid mer krävande vandring främst på 

torvmark samt möjlighet till rast på vackra och lämpligt placerade platser. Besö

kare har i anslutning till parkeringsplats tillgång till sittplats och toalett och en stig 

med god tillgänglighet går fram till stranden av Svartsjön. 

Åtgärder 

-Befintlig P-plats och rastplats rustas upp med bord och bänkar, torrtoalett och en

kel information. Möjlighet att vända med fordon kan behöva förbättras och kan 

kräva en något större yta i terrängen. 

-En kort stig med god tillgänglighet anläggs från P-plats fram till stranden av sjön. 

-En stig runt myren anläggs. Stigen är markerad och vid de blötaste passagerna 

finns spång men i övrigt går stigen till stor del på torvmark med varierande blöthet. 

Någonstans i anslutning till banvallen anläggs en rastplats med bord och bänkar. 

-På några få ställen, bland annat vid banvallen finns informationsskyltar. 

2.3.3.3 BERGÖN 

Bergön är en stor skogsklädd ö med gammal gårdsmiljö på sydligaste delen. Vid 

gården finns boningshus, uthus och utedass. Brunn finns inte på ön. På ön finns de 

flesta av Sveriges träd och buskar. Ön ligger i nationalparkens hjärta och erbjuder 

stillhet och utsikt över sjön. Terrängen runt gården är gräsbevuxen utan stigar och 

smått kuperad. Terrängen på övriga delar av ön är mycket kuperad och stenig. 

Fornlämningar finns på ön. När sjön är islagd på vintern är det en vacker dagstur 

att vandra, skida eller åka skridsko från Ulvö längs Ulvöås och runt Bergös strän

der och tillbaka. Under perioden 1/4 - 31/7 gäller tillträdesförbud på norra halvan 

av ön till skydd för fågellivet. 

Mål 
Bergön erbjuder besökare möjlighet till vandring och rast på en vacker plats med 

intressant kulturhistoria. Besökare har tillgång till sittplatser och torrtoalett. Bo

ningshuset ska efter att renovering genomförts inomhus kunna visas och användas 

t.ex. som raststuga vid guidningar och bokas för dagsbesök av grupper. Sopor får 

besökaren själv ta med sig härifrån. 

Åtgärder 

-Bostadshus renoveras med hänsyn till kulturmiljövärdena till ett skick som gör att 

byggnaden kan bevaras långsiktigt och hållas frisk utan uppvärmning. Enkel och 

tålig inredning så att en grupp kan sitta inomhus. 

-Byggnader och gårdsmiljö sköts så att deras kondition inte försämras. 

-Bord och bänkar anläggs utomhus. Stilen på anordningarna bör i första hand an-

passas till kulturmiljön vilket kan betyda att man får göra avvikelser från arkitektu

ren i övriga parken. 

-En kortare stig anläggs upp i skogen och passerar en fångstgrop, en källa m.m. 

-Informationsskyltar sätts upp utmed stigen och vid gården om gårdens historia. 
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-Gräsmark i gårdsmiljö slås eller bränns vid behov. 

-Bryggan vid stranden ersätts med liknande brygga. 

-Åtgärder för ytterligare förbättrad tillgänglighet vid strand, gårdsmiljö och bygg-

nader är tillåtna är möjliga att genomföra. 

2.3.3.4 KALVHOLMARNA 

Kalvholmarna är tre öar på rad med gammal blandskog och med god utsikt över 

omgivande sjölandskap. För att komma till öarna passerar man utanför nationalpar

ken genom naturreservatet Hunshult via den strövstig som finns. Innan platsen 

skyltas för allmänheten behöver det utredas närmre hur anslutning till allmän väg 

sker säkert och på bästa sätt och i dialog med fastighetsägaren. 

Mål 
Öarna kan nås via enkel stig med broar och erbjuder utsikt över omgivande vatten

områden. 

Åtgärder 

-Broar anläggs mellan öarna så att en stig kan dras fram till den norra öns spets. 

-Vid norra spetsen görs en enkel anordning där man kan stanna till och sitta ner. 

2.3.3.5 SÖDRAASPÖ 

Södra Aspö är en strövvänlig ö med förhållandevis flack och inte alltför stenig ter

räng. Huvuddelen av ön är bokskogsklädd. Fornlämningar i forn av fornåkrar, sen

tida odlingsrösen, en övernattningskoja och en grav från bronsåldern. Under peri

oden 1/4 - 31/7 gäller tillträdesförbud på norra halvan av ön till skydd för fågelli

vet. 

Mål 
Södra Aspö erbjuder ett strandhugg för sjöfarare med möjlighet till vandring och 

rastmöjligheter med utsikt över sjön. Sopor får besökaren själv ta med sig härifrån. 

Åtgärder 

-En stig markeras som passerar förhistorisk grav. 

-En enkel rastplats med sittmöjlighet anläggs på södra delen. 

-Åtgärder för ytterligare förbättrad tillgänglighet vid strand och stig är möjliga. 

2.3.3.6 TROLLBERGETSÖVERNATTNINGSPLATS 

Platsen har god tillgänglighet, ligger vid sjön och på bägge sidor om banvallen. 

Platsen ansluter till cykelled och kanotled. Mitt i området finns en mindre men tyd

lig bergknalle som skapar variation och avgränsning. Dricksvatten kan hämtas vid 

Hulevik som ligger 750 m norrut. 
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Mål 

Platsen erbjuder övernattning långt från bilväg i vackert läge vid sjön. Besökare har 

tillgång till sittplats, eldstad och ved, toalett, sophantering och viss information. 

Vid sjön kan man lägga till med kanot. Övernattningsplatsen ingår i ett system av 

många rastplatser utmed kanotleden där det tillämpas ett system med betalnings

checkar. 

Riktlinjer och åtgärder 

-Ett vindskydd med god tillgänglighet anläggs samt plats för 3-5 tält. 

-Enkel angöring för kanot och uppläggning anläggs. 

-Eldstad anläggs och ved tillhandahålls. 

-Mindre utsiktstorn kan på sikt anläggas på bergknallen. 

-Övernattningsplatsen är inte bokningsbar. Under högsäsong kan det hända att fler 

besökare kommer än vad platsen är dimensionerad för. Förvaltaren kan i så fall 

hänvisa besökare till närliggande campingar och i övrigt vidta åtgärder för att plat

sen ska kunna fylla sin funktion som rastplats för i första hand de som använder ka

not- och cykellederna. 

2.3.3.7 FLAKASTUGAN 

På en av öarna i ögruppen Flakarna finns ett fritidshus "Flakastugan" med litet ut

hus (vedbod och utedass) som är uppfört under 1950-talet. Bostadshuset har ett 

rum och kök med två skorstenar med varsin eldstad. Ön är liten och har inga övriga 

sevärdheter. 

Mål 

Husen hålls i gott skick. Minst en skorsten hålls i funktion. Bostadshuset kan an

vändas vid tjänsteutövning, vid guidningar eller hyras ut. Sopor får besökare själv 

ta med sig härifrån. 

Åtgärder 

-Bostadshus renoveras till ett skick som gör att byggnaden kan bevaras långsiktigt. 

Enkel och tålig inredning. 

-Uthus sköts så att dess kondition inte försämras. 

-En ridå av träd och buskar ska finnas som till stor del skymmer husen så att de inte 

blir ett störande inslag i landskaps bilden i övärlden. 

-Gräsmark kring husen slås vid behov. Utedass töms. 

-Bryggan renoveras eller ersätts. Läget på ön för brygga får flyttas. 

2.3.4 Byggnader 

För befintliga och planerade byggnader vid entreer, Bjurkärr, Bergön, Huleviks 

övernattningsplats, Flakastugan och Toftåsa myr se mål och åtgärder ovan under 

respektive rubrik. 
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2.3.5 Övriga friluftsaktiviteter 

2.3.5.1 STRÖVSTIGAR 

Strövstigar med mycket god tillgänglighet finns vid: 

- huvudentren, från huvudentren till Bjurkärr och på Bjurkärrshalvön. 

- Trollbergets entre och på angränsande banvall mot norr och söder. 

Enklare strövstigar finns vid: 

-Huleviksudde (bitvis stenigt, bitvis torvmark) 

-Bergön (stenig terräng) 

-Södra Aspö (relativt plan mark) 

-Toftåsa myr (stor andel på torvmark) 

-Bjurkärrshalvön (till stor del stigar med mycket god tillgänglighet) 

Sedan tidigare finns en av annan aktör markerad strövstig från Hulevik upp till 

Ramnaberg och tillbaka. På Ramnabergs ägor passerar stigen en utsiktspunkt (70 m 

över Asnens yta). Stigen passerar entreområdet från banvallen upp genom boksko

gen och passerar den allmänna vägen och vidare mot sydväst utanför parken längs 

en brukningsväg. Stigen får markeras genom nationalparken i samråd med förvalt

ningen. 

2.3.5.2 TÄLTNING 

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 (se karta bilaga 3). 

• Dessutom inom hela zon B under perioden 15 september- 30 april (se 

karta bilaga 1), med undantag av området Bjurkärr (se karta bilaga 2, sköt

selområde 2C). 

På anvisade platser är det tillåtet att tälta, sätta upp vindskydd eller liknande högst 

en natt mellan kl. 18.00 och kl. 10.00. 

2.3.5.3 ELDNING 

Eldning får endast ske i av förvaltningen anordnade och anvisade eldplatser. Eld

ning får endast ske med medhavd eller tillhandahållen ved. Eldplatser finns vid de 

två entreerna, vid Bjurkärrs rastplats samt vid Trollbergets övernattningsplats. Ut

anför anvisade eldplatser är eldning förbjuden. Förbudet omfattar inte matlagning 

på friluftskök. 
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Mål 
De anlagda eldstäderna är väl underhållna och säkra för besökare. Vid rastplatser 

med hög tillgänglighet för personer med funktionsvariation ska även eldplatserna 

ha en hög tillgänglighet. Besökare till eldplatser ska ha tillgång till ved året om. 

Det sker ingen eldning utanför de anvisade eldplatserna. 

Riktlinjer och åtgärder 

-Eldplatser har god tillsyn och skötsel. 

-Uppföljning sker av hur eldning sker och vedåtgång under respektive säsong. 

-Ytterligare eldplatser kan övervägas i framtiden efter särskild utredning och ställ-

ningstagande. Ställningstagandet ska föregås av utredning där uppföljningen är ett 

underlag och där brandrisk och påverkan på naturvärden och platsernas upplevelse

värden ska beskrivas och beaktas. Eldningsplatser kan också efter utredning 

komma att upphöra om negativ påverkan uppstår. 

2.3.5.4 PADDLING 

Kanotleden "Värendsleden" passerar genom västra delen. Även i övriga delar som 

inte omfattas av tillträdesförbud (fågelskydd) under del av året är paddling tillåtet. 

När det blåser upp kan dock hög sjö förekomma på de relativt stora öppna vatteny

torna längre ut. 

2.3.5.5 CYKLING 

Det är tillåtet att cykla i nationalparken. Cykelleden "Åsnen runt"/"Banvallsle

den" /"Krono bergstrampen" går på den nedlagda j ärnvägsvallen (Vis landa-Karls

hamn) och passerar entreområdet vid Trollberget. 

2.3.5.6 RIDNING 

Det är förbjudet att rida utanför vägar. Ridning är tillåtet på allmänna vägar nr G 

643 och G 681. 

2.3.5.7 SKRIDSKO- OCH SKIDÅKNING 

Skridsko- och skidåkning är tillåtet i hela nationalparken. När sjön har tjock is vin

tertid erbjuder området varierad och vacker skridsko- eller skidåkning (beroende på 

snötäcke) med möjlighet att uppleva platser som annars bara upplevs med båt. Rå

kar och drag kan förekomma. Säkrast åker man utmed stränderna. 
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2.3.5.8 TERRÄNGKÖRNING 

Det är förbjudet att framföra eller parkera med el- eller motordrivet fordon utanför 

anvisade vägar eller parkeringsplatser. På de anvisade parkeringsplatserna får vi

dare inte parkering eller uppställning av husvagn, husbil eller liknande ske mellan 

kl. 00.00-05.00. 

På allmänna vägar nr G 643 och G 681 är motortrafik tillåten. Anvisade parke

ringsplatser finns vid entreer, Bjurkärrs besöksplats och vid Toftåsa myr. 

Vid jakt får uttransport av vilt göras med t.ex. älgdragare under förutsättning att 

skador på mark och vegetation undviks, se mer i kapitel 2.3.6. 

Förvaltningen eller av Länsstyrelsen utsedd uppdragstagare kan framföra motordri

vet fordon för att utföra åtgärder enligt fastställd skötselplan eller i annat tjänste

syfte. 

För personer med nedsatt rörelseförmåga är det tillåtet att framföra eldriven rull

stol, permobil eller därmed jämförligt hjälpmedel. 

Motordrivet fordon får även användas vid insatser av personal inom polisen, sjuk

vården eller räddningstjänsten. Anmälan ska om möjligt göras till Länsstyrelsen i 

förväg, annars snarast efter genomförandet. 

2.3.5.9 MOTORTRAFIK PÅ VATTEN 

Motorbåtstrafik är tillåten inom parken med vissa begränsningar av hastighet. Det 

är inte tillåtet att köra med högre hastighet än 5 knop utanför farled (se karta bilaga 

4). I farlederna är högsta tillåtna hastighet 20 knop. 

Det är inte tillåtet att framföra vattenskoter, hydrokopter, svävare eller annan lik

nande el- eller motordriven farkost inom parken. Det är inte tillåtet att ankra eller 

förtöja husbåt. Det är inte tillåtet att starta eller landa med luftfartyg, drönare eller 

liknande. Förbudet gäller både bemannade eller obemannade luftfartyg. 

Förvaltningen eller av Länsstyrelsen utsedd uppdragstagare kan framföra motordri

ven farkost för att utföra tillsyn eller åtgärder enligt fastställd skötselplan eller i an

nat tjänstesyfte. Motordriven farkost får även användas vid insatser av personal 

inom polisen, sjukvården eller räddningstjänsten. Anmälan ska om möjligt göras 

till Länsstyrelsen i förväg, annars snarast efter genomförandet. 

2.3.5.10 ÖVRIGAFARKOSTERPÅ VATTEN 

Övriga farkoster utan motor är tillåtna i nationalparken. 
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2.3.6 Jakt 

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 

enbart under perioden 1 september - 31 januari. Vid sådan jakt får hund som inte är 

kopplad medföras. Jaktzonerna är markerade på en karta till föreskrifterna. 

Uttransport av fällt vilt får göras med fyrhjuling eller fordon med liknande mark

tryck under förutsättning att skador på mark och vegetation undviks. 

Om påskjutet vilt från angränsande marker går in i parken, eller om påskjutet vilt 

från den yttre jaktzonen går in i den inre jaktzonen, får eftersök och uttransport av 

vilt med fyrhjuling eller fordon med liknande marktryck ske under förutsättning att 

skador på mark och vegetation undviks. Länsstyrelsen ska informeras om att efter

sök eller uttransport görs utan dröjsmål, senast kommande vardag. I övrigt råder 

gällande jaktlagstiftning. Inom vissa delar av parken har tidigare fastighetsägare 

rätt till viss ytterligare jakt under viss tidsperiod enligt särskild överenskommelse 

vid marköverlåtelse. 

Om Länsstyrelsen bedömer att syftet och de uppsatta målen för skötselområden, 

naturtyper eller arter hotas av visst vilt kan Länsstyrelsen eller av Länsstyrelsen ut

sedd uppdragstagare bedriva skyddsjakt för att begränsa skador av vilt inom par

ken. Detta kant.ex. gälla invasiva arter. Skyddsjakt kan i vissa fall också vara aktu

ellt om vilt orsakar stor skada utanför parken och det kan fastställas att samma indi

vider av visst djurslag söker skydd inom nationalparken. 

2.3.7 Gränsmarkeringar 

En korrekt gränsmarkering ska finnas kring skyddade områden för att ge friluftsin

tresserad allmänhet, verksamhetsutövare, markägare och förvaltare tydlig informat

ion om var området börjar och slutar. 

Mål 

En gränsmarkering finns runt nationalparken. Gränsmarkeringen följer nationell 

standard. 

Riktlinjer och åtgärder 

-Gränsmarkering ska följa nationell standard och ske enligt Naturvårdsverkets rikt

linjer. 

-Uppföljning ska ske vart sjätte år eftersom brickor och trädmarkeringar kan blekna 

och upphuggna gator växa igen. 
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2.4 Naturvägledning och skyltning 

Åsnens nationalpark ligger i södra Sverige relativt nära flera sydsvenska städer (5 -

15 mil) mot olika väderstreck. Samtidigt ligger området långt från större vägar, an

nan infrastruktur och industriområden vilket ger förutsättningar för lugn och still

het. Området är också mycket nära kontinenten genom enbart en timmes resa från 

flera färjelägen i Blekinge och ca 2 timmars resa från Öresundsbron vilket gör nat

ionalparken till ett attraktivt besöksmål för turister från övriga Europa. 

Huseby bruk är en viktig inkörsport till hela Åsnenområdet. På Huseby bruk ca 2 

mil norr om nationalparken finns redan idag ett Naturum där det kommer att finnas 

information om nationalparken. Från söder är tätorten Urshult en naturlig anhalt för 

information för att vägleda dem som ska till huvudentren m.m. 

Naturvägledning genom informationsmaterial och informationsplatser ger ett vik

tigt första intryck och påverkar därmed besökarens intresse för .och förväntningar 

på ett besök i nationalparken. I nationalparkerna finns Sveriges mest sevärda natur. 

Alla ska känna sig välkomna att besöka nationalparkerna. Genom att tillföra kun

skap, information och service förstärks upplevelsen. Nationalparkernas gemen

samma erbjudande är att skapa berikande upplevelser i Sveriges mest sevärda na

tur. Att på ett intresseväckande sätt informera före, under och efter besöket gör na

turupplevelsen starkare. 

Generella mål 

-Åsnens nationalpark ska skapa berikande upplevelser för alla, idag och imorgon. 

-Åsnens nationalpark är ett välkänt och positivt begrepp bland såväl den natur- och 

friluftslivsintresserade allmänheten som hos naturvårdsorganisationer, myndigheter 

och privatpersoner. 

-All information ska hålla hög klass genom användning av världsledande pedago

gik utformad för olika kategorier av besökare. Förutom om naturmilj ön ska även 

information finnas om kulturmiljövärden vilket på vissa platser inbegriper sägner 

och sagor från trakten. 

-Vid besök i nationalparken får besökaren kunskap om och förståelse för vad hen 

ser. 
-Besökarnas aktiviteter är inte i konflikt med nationalparkens syfte. 

-Besökarna känner till gällande lagar och föreskrifter samt känner ansvar för och 

tar hänsyn till nationalparkens natur- och kulturvärden 

-Efter besök i nationalparken har besökarens intresse för natur-, miljö- och kultur 

miljövård ökat. 

-Besöket skapar intresse för att besöka andra nationalparker i Sverige samt andra 

naturreservat i länet. 
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Riktlinjer och åtgärder 

-Naturvårdsverkets riktlinjer för information och naturvägledning i skyddade områ

den samt gemensamma identitet för Sveriges nationalparker ska följas. 

-Naturvägledningen ska vara uppdaterad och den ska använda sig av ny teknik för 

information och kunskapsförmedling. Vägledning ska vara i form av bland annat 

informationsskyltar, foldrar, ljudguider, hemsida och vägledningar för naturguider, 

skolor, m.m. 

-Naturvägledning ska minst finnas på svenska, engelska och tyska och andra språk 

vid behov. 

-Nationalparken ska marknadsföras på den gemensamma hemsidan för Sveriges 

nationalparker samt regionalt och lokalt i lämpliga kommunikationskanaler. 

-I mån av resurser är huvudentren bemannad vissa tider under högsäsong. 

2.4.1.1 INFORMATIONSSKYL TAR 

Informationsskyltar är ett bra sätt att informera besökare vid alla tider på året och 

dygnet, utan att personal finns på plats. Större informationsskyltar ska finnas på de 

platser där en större andel besökare förväntas anlända till nationalparken, framför 

allt vid entreerna. Enklare informationsskyltar och platsspecifik information av 

olika slag kan finnas vid övriga besöksplatser och utmed strövstigar. 

Mål 
Informationsskyltarna är informativa, uppdaterade och lättlästa och ger besökaren 

användbar information vid besöket. Skyltarna är i stor utsträckning anpassade för 

att personer med olika typer av funktionsvariationer ska kunna ta del av informat

ionen. Skyltar behövs också för efterlevnad av föreskrifter och för att förebygga 

skada och störning. 

Åtgärder 

-Informationsskyltar som behandlar hela nationalparken ska finnas vid entreerna. 

-Vid de flesta övriga besöksplatser ska informationsskyltar finnas, som berättar om 

den specifika platsen. 

-Enklare informationsskyltar ska sättas upp i anslutning till mindre vägar och stigar 

där vandrare och cyklister passerar gränsen in till nationalparken. 

-Längs de flesta strövstigar ska platsspecifika informationsskyltar sättas upp. 

-Skyltar behövs för att visa gränser för fågelskyddsområden m.m. Det kan också 

behövas för att ge information till allmänheten om hur man undviker att sprida in

vasiva arter m.m. 

2.4.1.2 FOLDRAR OCH V ÄGLEDNlNGAR 

Trycksaker i form av foldrar, faktablad och guide- och lärarvägledningar används 

för att ge fördjupad information och vägledning för pedagogisk verksamhet om 

vissa delar av nationalparken eller vissa naturtyper. Trycksaker används även för 
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att informera besökare inför deras besök i nationalparken, t.ex. genom att distribue

ras via kommuner och turistbyråer. Innehållet i foldrar kombineras med att samma 

innehåll finns tillgängligt digitalt på hemsidan och för egen utskrift. 

Mål 
Nationalparken har informativa och lättillgängliga foldrar och vägledningar som 

tilltalar olika kategorier av besökare och lockar potentiella besökare ut i national

parken. Material med olika teman och innehåll berikar besöket i nationalparken. 

Personer med olika typer av funktionsvariationer ska kunna ta del av den informat

ion som finns i materialet. 

Riktlinjer och åtgärder 

-Det ska finnas en huvudfolder som ger grundläggande information om Asnens 

nationalpark. 

-Utöver huvudfoldern ska det finnas foldrar med platsspecifik och/eller temaspeci

fik information, t.ex. för strövstigar, som berättar mer om målpunkter och sevärd

heter utmed stigarna. 

-För att underlätta för skolors besök och för naturguider som guidar grupper ska 

vägledningar för vissa teman/naturtyper, platser eller strövstigar tas fram. 

-Allt material tas fram i lämpligt format för åtkomst via Internet. 

2.4.1.3 LJUDGUIDER 

Ljudguider ger möjligheten att informera på ett annat sätt än genom text på skyltar 

och foldrar. Information om nationalparken blir på så sätt mer tillgänglig för tex. 

personer med synnedsättningar eller lässvårigheter. 

Mål 
Ljudguider med olika teman och på olika språk gör information om nationalparken 

tillgänglig för olika kategorier av besökare. 

Riktlinjer och åtgärder 

-Ljudguider ska finnas tillgängliga via vevspelare vid entreerna samt via hemsidan. 

Tal berikas med ljud från naturen.-Varje entre ska ha minst ett för hela nationalpar

ken gemensamt ljudspår samt ett som är specifikt för den enskilda entren. 

2.4.1.4 HEMSIDA 

Den gemensamma hemsidan för Sveriges nationalparker gör information om nat

ionalparkerna tillgänglig även när man inte är på plats i nationalparken. Hemsidan 

kan användas för att söka information om nationalparken t.ex. hemifrån eller från 

turistbyråer. Hemsidan kan även användas för marknadsföring av nationalparken. 

Mål 
Hemsidan om Åsnens nationalpark på den nationella webben för Sveriges national

parker är informativ och lättillgänglig och innehåller relevant information för olika 
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kategorier av besökare. Informationen på hemsidan lockar till besök i nationalpar

ken. 

Riktlinjer och åtgärder 

-Hemsidan för Åsnens nationalpark ska uppdateras löpande med relevant och aktu

ell information. 

-Hemsidan ska innehålla ljudguider, foldrar, faktablad och vägledningar i lämpligt 

format för utskrift. 

-Hemsidan ska innehålla information om guidningar och andra aktiviteter som äger 

rum i nationalparken. 

-Hemsidan ska innehålla minst tre rekommenderade aktiviteter, med tips om se

värdheter och vandringar. 

2.4.1.5 SKYLTNING AV TILLFARTSVÄGAR 

Åsnens nationalpark kan nås från flera olika håll: 

Väg 23 från Skåne-Älmhult via Huseby-Tome-Vrankunge eller Hulevik 

Väg 23 från Skåne-Älmhult via Gottåsa-Lönashult-Hulevik 

Väg 23 från Växjö-Huseby via Tome-Vrankunge eller Hulevik 

E4 och väg 120 via Älmhult-Urshult-Sirkön 

(Väg 120 via Horgeboda-Örjanstorp) 

Väg 120 via Ålshult 

Väg 27 och 29 från Blekinge och väg 120 via Tingsryd-Urshult-Sirkön 

Mål 
Skyltningen till nationalparkens entreer är tydlig och logisk utifrån besökarens per

spektiv. Vägskyltning finns i lämplig omfattning så att besökarna hittar till nation

alparken och dess entreer. 

Riktlinjer och åtgärder 

-Vägvisning/brunvit skyltning till nationalparken utarbetas i samråd med Trafikver

ket.-Vägvisning till entreer och besöksplatserna Bjurkärr och Toftåsa myr ska fin

nas från närmaste allmän väg. 

-Vägvisning på enskilda vägar utarbetas i samråd med de tre kommunerna. 

- Skyltning inom nationalparken ska ske enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för Sve-

riges nationalparker. 

2.5 Fiske 

Fiske är tillåtet inom parken för dem som har fiskerätt. Även för allmänhet är så

dant fiske tillåtet för vilket Åsnens fiskevårdsområdesförening säljer fiskekort. 
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Fiske är inte tillåtet inom områden som omfattas av tillträdesförbud (fågelskydd) 

under del av året. Viss hastighetsbegränsning för båtar finns också, se närmre i fö

reskrifterna och i kapitel 2.3.5.9. 

2.6 Turism och organiserad verksamhet 

Friluftsliv ger ökat välbefinnande och ökad miljömedvetenhet, det är också en källa 

till sysselsättning via besöksnäring. Intresset för vistelser i naturen och nya frilufts

aktiviteter skapar förutsättningar för de som organiserar arrangemang, ideella eller 

kommersiella, liksom för dem som hyr ut utrustning till friluftsutövare. Det ökar 

samtidigt trycket på nationalparkens natur och besökarna kan behöva kanaliseras 

för att inte komma i konflikt med bevarandemål och andra besökare. En viktig del 

av besökarens upplevelse vid Åsnen är upplevelsen av orördhet. Denna upplevelse 

är extra känslig för de störningar som ett möte med grupper kan medföra. Det är 

därför viktigt att planera och genomföra förvaltningen av nationalparken så att 

både enskilda friluftsutövare och organiserade grupper får positiva naturupplevel

ser under sin vistelse i nationalparken. 

Planering och genomförande av organiserad frilufts- och naturturismverksamhet 

ska ske i dialog mellan organisatör och förvaltare. Det ska bland annat ske genom 

nationalparkens Naturvårdsråd, där bland annat turismentreprenörer, friluftslivsor

ganisationer är representerade. För alla arrangemang i nationalparken, stora eller 

små, gäller de generella bestämmelserna i miljöbalkens andra kapitel om arrangö

rers ansvar för att motverka skada på naturen. Detta gäller även den samlade effek

ten av arrangemanget. Föreskrifterna innebär att det för att genomföra idrottsar

rangemang och tävlingar krävs tillstånd av länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska i sin 

prövning antingen kunna godkänna arrangemanget och vid behov ställa villkor 

bland annat på hur, var och när det ska genomföras, eller inte godkänna att det ge

nomförs. 

Mål 
Turism och annan organiserad friluftsverksamhet i Åsnens nationalpark bedrivs på 

ett hållbart sätt i lämplig omfattning, utan att komma i konflikt med syftet för nat

ionalparken. 

Riktlinjer och åtgärder 

-En god kommunikation upprätthålls med turismorganisatörer, föreningar och 

andra intressenter i området. Naturvårdsrådet är en naturlig plats för dialog och dis

kussion. 

-Länsstyrelsen ska löpande försäkra sig om att allmänhetens tillträde till national

parken säkerställs. Exempelvis får en rastplats inte helt tas i anspråk av organiserad 

verksamhet. 
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-Länsstyrelsen ska följa upp utvecklingen och effekterna av de organiserade verk

samheterna. 

2. 7 Övriga rättigheter 
Alvesta kommun har rätt att använda banvallen norr och söder om Trollberget för 

cykelled och utbyggnad av infrastruktur som anges i en särskild överenskommelse 

mellan kommunen och Naturvårdsverket. 

Fiskesamfälligheten Getnö FS:l får fiska med stöd av enskild fiskerätt inom områ

den med tillträdesförbud enligt särskild överenskommelse mellan fiskerättsinneha

varna och Naturvårdsverket. 

Fastighetsägaren till Ulvön 1 :27 har rätt att, på de villkor som anges i ett avtal, 

inom ett visst område nära fritidshus röja vass, sly, buskar eller träd för upprätthål

lande av sikt mot vattenområde i öster. Träd med brösthöjdsdiameter större än 10 

cm får dock inte tas bort utan medgivande från Länsstyrelsen. 

Fastighetsägare till övriga befintliga fritidshus på Ulvöås får slå vass utmed fastig

hetsgräns i strandkanten, ersätta befintlig brygga med brygga av samma typ och 

storlek samt bibehålla och underhålla befintlig båtränna. För upprätthållande av 

båtränna eller transport av byggmaterial till och från den egna fastigheten får trak

tor eller liknande fordon användas. Fastighetsägaren ska samråda med länsstyrelsen 

innan sådana fordon används. Dispenser eller tillstånd enligt andra lagrum kan be

hövas för vissa av åtgärderna. 

2.8 Förvaltning 

2.8.1 Förvaltning av nationalparken 

Asnens nationalpark förvaltas av Länsstyrelsen i Kronobergs län. Förvaltaren har 

det administrativa och ekonomiska ansvaret för förvaltningen. Dessutom har för

valtaren ansvar för uppföljning och praktiska åtgärder som ska utföras enligt fast

ställd skötselplan. Förvaltaren ansvarar också för att byggnader och anläggningar 

är i gott skick. Förvaltaren ansvarar för att nationalparken är utmärkt i terrängen 

enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. Förvaltaren samarbetar med kommunerna kring 

naturbevakning och renhållning. 

2.8.2 Naturvårds råd 

Ett naturvårdsråd ska bildas. Syftet med ett Naturvårdsråd är att skapa ett forum för 

dialog i frågor om nationalparken. Naturvårdsrådet ska bestå av representanter från 

organisationer, föreningar och andra grupper som på olika sätt berörs av national

parken, allt från t.ex. turistentreprenörer och kommunala turismintressen till omgi

vande markägare och föreningar med intresse i nationalparken. Rådet kommer att 
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ha en rådgivande funktion till förvaltningen. Länsstyrelsen är sammankallande. 

Målsättningen är att Naturvårdsrådet ska träffas minst en gång om året. Ersättning 

utgår ej till deltagare. 

2.8.3 Fastighetsförvaltning 

Länsstyrelsen har på uppdrag av Naturvårdsverket viss fastighetsförvaltning av nat

ionalparksfastigheterna. Uppdraget innefattar bland annat att företräda Naturvårds

verket i förekommande vägsamfälligheter. Förvaltaren ska upprätta rullande 

femårsplaner för byggnads- och anläggningsunderhåll. Till uppdraget hör även att 

ha tillsyn över befintliga nyttjanderätter och servitut. 

2.9 Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning av naturtyper, arter och friluftsliv 

För att kunna utvärdera skötsel och förvaltning av nationalparken mot gällande 

syfte och uppsatta mål, ska uppföljning och utvärdering göras i enlighet med Na

turvårdverkets riktlinjer för uppföljning av skyddade områden. Vid uppföljning ska 

i första hand Naturvårdsverkets manualer användas. 

Vid utförda skötsel- och restaureringsinsatser ska också uppföljning göras. Även 

denna ska följa Naturvårdsverkets metodik om sådan finns. 

Besökarantalet ska följas upp på olika platser i nationalparken, främst vid de två 

entreema och i Bjurkärr. Enkätstudier bör genomföras regelbundet i syfte att fånga 

upp besökarnas intryck och synpunkter på förhållandena i parken (service, upple

velser, ordning, information etc.). Utvecklingen av olika friluftsaktiviteter bör föl

jas upp regelbundet för att utvärdera om ytterligare åtgärder behövs för att mot

verka eventuella störningar eller slitage. Uppföljnings- och utvärderingsarbetet ut

förs av förvaltaren och med ledning av Naturvårdsverkets vägledningar och hand

böcker. 

Tillämpning av EU:s habitat- och fågeldirektiv 

Delar av Asnens nationalpark är ett utpekat Natura 2000-område enligt EU:s fågel

och habitatdirektiv (92/42/EEG samt 79/409/EEG). Övriga delar kommer vid nästa 

uppdrag om komplettering att föreslås ingå i Natura 2000. Artikel sex i habitatdi

rektivet anger hur ett sådant område ska bevaras, skötas och förvaltas. Grundläg

gande är att "nödvändiga åtgärder ska vidtas för att säkerställa en gynnsam beva

randestatus" hos de utpekade arterna och naturtyperna. 

En livsmiljös bevarandestatus anses gynnsam när dess naturliga utbredningsområde 

och de ytor den täcker inom detta område är stabila eller ökande, och den särskilda 
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struktur och de särskilda funktioner som är nödvändiga för att den ska kunna bibe

hållas på lång sikt finns, och sannolikt kommer att finnas, under en överskådlig 

framtid, och bevarandestatusen hos dess typiska arter är gynnsam. 

Bevarandestatusen för en art anses gynnsam när uppgifter om den berörda artens 

populationsutveckling visar att arten på lång sikt kommer att förbli en livskraftig 

del av sin livsmiljö, och artens naturliga utbredningsområde varken minskar eller 

sannolikt kommer att minska inom en överskådlig framtid, och det finns, och san

nolikt kommer att fortsätta finnas, en tillräckligt stor livsmiljö för att artens popu

lationer ska bibehållas på lång sikt. 

Forskning och miljöövervakning 

Enligt nationalparksföreskrifterna är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd 

genomföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller 

andra ingrepp. Inom nationalparken har många vetenskapliga undersökningar ge

nomförts. Området bör även i framtiden i vissa fall kunna nyttjas i forskningssyften 

men med restriktivitet när det gäller landmiljöer eftersom arealerna är relativt små. 

Vid prövning av ansökningar ska det vägas in om undersökningarna kan genomfö

ras på alternativa platser och vilken kunskap undersökningens resultat kan tillföra 

nationalparken. Resultat av tillåten och genomförd forskning ska snarast återkopp

las till Länsstyrelsen. 

Revidering av skötselplan 

Nationalparkens skötselplan bör revideras senast år 2032. 

2.10 Finansiering 

De i skötselplanen angivna åtgärderna ska belasta anslaget för förvaltning av vär

defull natur genom bidrag från Naturvårdsverket. Bidraget hanteras genom Läns

styrelsens ordinarie hantering av bidrag för förvaltning av skyddade områden i lä

net. Länsstyrelsen ska i sin ordinarie ansökan om bidrag till förvaltning av skyd

dade områden i länet också ansöka om bidrag till förvaltning av Åsnens national

park. Åtgärder kan även komma att bekostas genom projektmedel och av andra ak

törer. 
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Bilaga 6 

FÅGLAR 

vu Gråtrut 

vu Gulsparv 

vu Kungsfågel 

vu Stare 

vu Sävsparv 

vu Tornseglare 

NT Bivråk 

NT Duvhök 

NT Gröngöling 

NT Havsörn 

NT Kungsörn 

NT Mindre hackspett 

NT Nötkråka 

NT Rördrom 

NT Spillkråka 

INSEKTER 

EN Hålträdssvampmal 

vu Bokblom bock 

vu Mulmknäppare 

vu Carphacis striatus 

NT Atomaria badia 

Svartfläckad rödrock 

NT Jordhumlefluga 

NT Jättesvampmal 

NT Klocksäckspinnare 

NT Korkmusslingsmal 

NT Ligusterfly 

NT Matt blombagge 

NT Silverfläckpraktmal 

NT Skiktdynemott 

NT Större sågsvartbagge 

NT Tiofläckig vedsvampbagge 

NT Cis fusciclavis 

NT Phloeophagus thomsoni 

NT Plegaderus dissectus 

NT Triplax rufipes 

KÄRLVÄXTER 

CR Skogsalm 
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NT Rödlånke 

LAVAR 

CR Vedkantlav 

EN Dalmatinerfläck 

EN Kraterorange lav 

EN Liten parasitspik 

EN Liten ädellav 

EN Rosettgelelav 

EN Savlundlav 

EN Stor sönderfallslav 

EN Sydlig blekspik 

EN Ädellav 

vu Almlav 

vu Blek kraterlav 

vu Blå halmlav 

vu Ekpricklav 

vu Ekspik 

vu Gammelekslav 

vu Kortskaftad parasitspik 

vu Liten blekspik 

vu Parasitsotlav 

vu Rosa lundlav 

vu Tät korallorangelav 

NT Blyertslav 

NT Bokkantlav 

NT Bokvårtlav 

NT Dvärgbägarlav 

NT Garnlav 

NT Grynig filtlav 

NT Hj älmbrosklav 

NT Kolflarnlav 

NT Kortskaftad ärgspik 

NT Liten lundlav 

NT Liten sönderfallslav 

NT Lunglav 

NT Orangepudrad klotterlav 

NT Parknål 

NT Rosa skärelav 

NT Rödbrun blekspik 

NT Skuggorange lav 

NT Stiftklotterlav 
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MOSSOR 

NT Bokfj ädermossa 

NT Hårklomossa 

SVAMPAR 

CR Igelkottstaggsvamp 

vu Balsamvaxskivling 

vu Grå vedslidskivling 

vu Silkesslidskivling 

vu Skillerticka 

vu Sydlig sotticka 

NT Blekticka 

NT Brandticka 

NT Cinno berspindling 

NT Ekskinn 

NT Grentaggsvamp 

NT Grålila fingersvamp 

NT Koralltaggsvamp 

NT Korallticka 

NT Oxtungssvamp 

NT Rutskinn 

NT Skinntagging 

NT Solkremla 

NT Spinnfingersvamp 

NT Svart taggsvamp 

NT Tallticka 

NT Vit vedfingersvamp 

DD Småkremla 
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Asnens nationalpark 

-·-·· i..,_ . .i Förslag till nationalpark 
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Asnens nationalpark 

r·-·~ Förslag till nationalpark ... _ ... 
~ Tillträdesförbud 
LL_L'.] 1 april - 31 juli 

Data källor 

Topografisk karta: ©Lantmllterie~ 
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Gräns för nationalpark: ©Natur,årdsverket, 2017 

©2016 Natuivårdsverket 

Kartografisk information 
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Asnens nationalpark 
:"-'! Förslag till nationalpark .... _ ... 
[ZL] Bjurkärr 
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Topografisk karta: ©Lantmäteriet, 
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Asnens nationalpark 
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l...L_Ll 1 september - 31 januari 

Data källor 

Topografisk karta: ©Lantmäteriet, 
geodatasamverkan 

Gräns för nationalpark: ©Naturvårdsverket, 2017 

©2016 Nalurvårdsverket 

Kartografisk I ntorm atl on 

Koordinat system: SWEREF99 
Projektion: Transverse Mercator 

Skala: 1:45000 iA4 format 

0 
km 

N 

A 



Ärende 6 

Delårsrapport 1:2017 

kommunstyrelsen 

135



136

~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (14) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-29 

usterare 

§ 128 

Delårsrapport 1 :2017 kommunstyrelsen 
Dnr 2017/390 101 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport 1 :201 7 

kommunstyrelsen. 

2. Kommunchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsens 

sammanträde i augusti ta fram förslag till åtgärder för att undvika 

underskott mot budgeten vid årets slut. 

Beskrivning av ärendet 

Delårsrapport för kommunstyrelsens ansvarsområde redovisas i bilaga. 

Från 1 april har kommunstyrelsens ansvarsområde utökats med 

verksamheterna individ- och familjeomsorg och vuxenutbildning. Dessa 

verksamheter har, tillsammans med verksamheterna integration och 

folkhälsa, organiserats i Avdelningen för arbete och lärande. I den politiska 

organisationen har ett utskott för arbete och lärande bildats under 

kommunstyrelsen. 

Den ekonomiska prognosen för kommunstyrelsen visar ett underskott på -

0,9 mkr jämfört med budget för helåret 2017. Enligt fullmäktiges riktlinjer 

för budget och redovisning måste kommunstyrelsen därför senast vid 

sammanträde i september fatta beslut om åtgärder för att undvika underskott 

vid årets slut. Enligt riktlinjerna ska förvaltningschefen ta fram förslag till 

åtgärder. 

Då organisationsförändring ( enligt ovan) har genomförts under löpande 

budgetår kan sammanläggning av bokslutsrapport och styrkort ej 

genomföras fullt ut i rapporteringssystemet. Därför lämnas en separat 

rapport för Avdelningen för arbete och lärande som bilaga till 

kommunstyrelsens delårsrapport. Eftersom ett större underskott redovisas 

för verksamheten individ- och familjeomsorg inom Avdelningen för arbete 

och lärande bifogas även en detaljerad uppföljningsrapport 

för individ- och familjeomsorgen. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 1 :2017 kommunstyrelsen 

Skrivelse från ekonomichefen, 2017-05-26 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 441 26 
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2017-05-26 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Delårsrapport 1 2017 för Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Kommunstyrelsens delårsrapport 1 2017 godkänns. 

1(1) 

2. Kommunchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde i augusti ta fram förslag 

till åtgärder för att undvika underskott mot budgeten vid årets slut. 

Beskrivning av ärendet 
Delårsrapport för kommunstyrelsens ansvarsområde redovisas i bilaga. 

Från 1 april har kommunstyrelsens ansvarsområde utökats med verksamheterna individ- och 

familjeomsorg och vuxenutbildning. Dessa verksamheter har, tillsammans med verksamheterna 

integration och folkhälsa, organiserats i Avdelningen för arbete och lärande. I den politiska or

ganisationen har ett utskott för arbete och lärande bildats under kommunstyrelsen. 

Den ekonomiska prognosen för kommunstyrelsen visar ett underskott på -0,9 mkr jämfört med 

budget för helåret 2017. Enligt fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning måste kom

munstyrelsen därför senast vid sammanträde i september fatta beslut om åtgärder för att undvika 

underskott vid årets slut. Enligt riktlinjerna ska förvaltningschefen ta fram förslag till åtgärder. 

Då organisationsförändring ( enligt ovan) har genomförts under löpande budgetår kan samman

läggning av bokslutsrapport och styrkort ej genomföras fullt ut i rapporteringssystemet. Därför 

lämnas en separat rapport för Avdelningen för arbete och lärande som bilaga till kommunstyrel

sens delårsrapport. Eftersom ett större underskott redovisas för verksamheten individ- och fa

miljeomsorg inom Avdelningen för arbete och lärande bifogas även en detaljerad uppföljnings

rapport för individ- och familjeomsorgen. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 1 2017 för Kommunstyrelsen. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Kommunchefen 
Ekonomiavdelningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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1 Uppdrag / Ansvarsområde 

Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. KS har ansvar 

för: 

• den sammantagna verksamhetens utveckling och ekonomi 

• ledning och samordning av kommunkoncernen 
• uppsikt över kommunens nämnder och företag (uppsiktsplikt) 

• samordning av arbete för att förverkliga kommunens vision 

Kommunstyrelsens förvaltning, kommunledningsförvaltningen (KLF), har som uppdrag att 

• utgöra kvalificerat stöd åt den politiska ledningen samt åt övriga kommunala 

förvaltningar och företag 
• samordna målstyrning, utforma styrande dokument, svara för rapportering och 

information 
• driva kommunens övergripande utveckling mot en attraktiv och hållbar kommun 

Vid årets ingång bestod förvaltningen av avdelningarna: Kansliavdelning, 
Utvecklingsavdelning, Ekonomiavdelning och Personalavdelning. Utifrån fullmäktiges beslut 

om förändrad organisation tillkom Avdelningen för arbete och lärande från och med 1 april 

(integration, individ- och familjeomsorg samt vuxenutbildning). Dessa fem avdelningar ingår 

således i kommunstyrelsens ansvarsområde. 

Från 1 april ingår även Teknisk avdelning (f d stora delar av samhällsbyggnadsförvaltningen) 

i kommunledningsförvaltningen. I samband med detta överflyttades IT-enheten till Tekniska 

avdelningen. I den politiska organisationen tillhör denna verksamhet, dvs Teknisk avdelning 

inklusive IT, dock samhällsbyggnadsnämnden fram till årsskiftet. Denna del redovisas därför i 

samhällsbyggnadsnämndens delårsbokslut. 

2 Omvärldsanalys 

2017 har hittills präglats av global oro med bl.a. osäkerhet kring maktbalansen mellan 

världens ledande länder, brexit, återkommande terrordåd mm. 

En allmän oro hos medborgare, kommunala verksamheter och politik förstärks mot bakgrund 

av de senaste årens arbete med Hållbar ekonomi, vars beslut nu håller på att genomföras. 

Bostadsförsörjningen är ett nationellt problem som förtydligas lokalt utifrån bl.a. näringslivets 

behov av kompetens och arbetskraft. 

Kommunstyrelse, Delårsrapport 1 2017 3(8) 
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3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 

"Utveckling, service och effektivitet i en attraktiv kommun" 

3.1.1 Medborgare 

-
Hög tillgänglighet, gott bemötande och god information står ständigt på dagordningen i 

arbetet att säkra medborgarnas möjlighet till insyn och delaktighet i kommunens verksamheter 

och beslut. 

Årets "Öppet hus" i Medborgarkontoret/kommunhuset, bl.a. med en rad olika aktiviteter kring 

klimatfrågor, genomfördes 29 april. Medborgarkontoret fortsätter att utvecklas samtidigt som 

en utvärdering av verksamheten har inletts och beräknas vara klar under hösten. Politiken har 

valt att inte genomföra några medborgardialoger under våren. 

3.1.2 Samhälle 

• 
Arbetet med att genomföra de beslut som fattats inom ramen för Hållbar ekonomi präglar 

både kommunens verksamheter och samhället i övrigt. Beslut om förändringar inom skola, 

bibliotek och omsorg är alltid både svåra att fatta och smärtsamma att genomföra. Alla 

förändringar ger inte heller omedelbara resultat, något som i sig förstärker den globala oro 

som finns i dagens samhälle. Genomförandet av hållbar ekonomi lägger samtidigt en 

långsiktig grund för ett gott samhälle att leva i och en hållbar kommun med god ekonomi och 

möjligheter att utvecklas. 

I slutet av maj presenterades resultaten av Svenskt Näringsliv enkät avseende 

näringslivsklimatet i landets kommuner. Resultatet för Tingsryds kommun visar fortsatt 

kraftigt sjunkande resultat, både totalt och inom de flesta delfrågorna. Rankingen mellan 

landets kommuner presenteras först i september. 

3.1.3 Ekonomi 

Beslutsdelen i uppdraget Hållbar ekonomi avslutades under 2016 och arbetet har därmed gått 

in i verkställandefasen. För några beslut har verkställandet genomförts, medan verkställande 

pågår eller återstår att genomföra för andra beslut. Kommunledningsförvaltningen har en 

viktig roll att leda och samordna detta arbete. 

2016 års bokslut samt 2017 års budget har inneburit en förstärkt ekonomisk ställning jämfört 

med tidigare och det kan konstateras att fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning har 

uppfyllts i både förra årets bokslut och årets budget. Under bokslutsperioden har 

arbetsprocessen med 2018 års budget påbörjats genom att kommunstyrelsen (i maj månad) 

har fastställt ekonomiska arbetsramar. Enligt dessa uppgår resultatet i 2018 års budget till 

+ 13,7 mkr, vilket motsvarar 1,8 % av skatteintäkter och utjämning. Det innebär att 

fullmäktiges resultatmål om 2 % inte uppfylls enligt de fastställda arbetsramarna. Fullmäktige 

fattar beslut om nästa års budget i september. 
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Årsprognosen 2017 för kommunstyrelsen uppgår till -0,9 mkr jämfört med budget. 

Underskottet är i första hand hänförbart till verksamheten individ- och familjeomsorgen (-2,0 

mkr) inom Avdelningen för arbete och lärande. En närmare förklaring till detta underskott 

redovisas i bilaga till denna delårsrapport. 

Driftbudget 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

Kommunchef 1 333 477 1 333 0 

Kansliavd. 11 883 5 219 12 053 -170 

Utvecklingsavd. 13 693 4 504 13 423 270 

Ekonomiavd. 5770 1 764 5 670 100 

Personal avd. 9 902 2 585 9 202 700 

Avd . Arbete & 45 437 15 059 47 237 -1 800 
Lärande 

Totalt 88 018 29 608 88 918 -900 

3.1.4 Medarbetare 

Arbetet med att minska sjukfrånvaron är en prioriterad fråga inom medarbetarperspektivet. 

Trots intensivt arbete med både rehabilitering och korttidsfrånvaro syns inga större synliga 

resultat i sjuktalen. Tingsryds kommun har därför tillsammans med Osby kommun gått in i ett 

större ESF-projekt om hälsopromotion där Älmhults kommun är projektägare. Projektet 

omfattar ca 40 medarbetare i Tingsryd och är ett pilotprojekt som syftar till att testa olika sätt 

att arbeta med ohälsa integrerat i den vanliga arbetsdagen. Projektet kommer att pågå i tre år. 

Rekrytering och arbete med personalförsörjning är också prioriterat och under våren har ett 

reviderat personalförsörjningsprogram tagits fram. I programmet konstateras att bristyrkena är 

desamma både nationellt, regionalt och lokalt. För att kunna rekrytera och behålla 

medarbetare är det viktigt att kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner och att kommunen 

framstår som en attraktiv arbetsgivare. 

3.1 .5 Process 

-
Processerna kring införandet av ny politisk organisation och ny förvaltningsorganisation 

intensifierades under början av 2017 och innebär ett omfattande förändringsarbete. Ny 

överförmyndarnämnd tillträdde 1 januari. 1 april delades tidigare Socialnämnden i två 

områden. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för äldreomsorg, funktionshinderomsorg och 

kommunal hälso- och sjukvård. Det politiska ansvaret för individ- och familjeomsorg, 

vuxenutbildning, integration, arbetsmarknadsenhet och folkhälsa ligger nu under 

kommunstyrelsens utskott för Arbete och lärande. Som en konsekvens ombildades samtidigt 

Bildningsnämnden, som nu ansvarar för all övrig utbildning samt biblioteksverksamheten. 

Samhällsbyggnadsnämnden fortsätter året ut med ansvar för miljö- och byggnadsfrågor samt 

tekniska frågor. Dock har tidigare samhällsbyggnadsförvaltningen blivit Miljö- och 

byggnadsförvaltningen medan tidigare tekniska områden som renhållning, VA, vägar m.fl., nu 

tillhör kommunledningsförvaltningen. Dessa förändringar har mycket stor inverkan på 

verksamheternas ansvarsområden och arbetsprocesser, vilket kommer att prägla arbetet under 

kvarvarande mandatperiod. 
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4 Framtid 

För resterande del året 201 7 kommer fortsatt mycket fokus på genomförandet av den 

beslutade organisationsförändringen att krävas. Omorganisationen påverkar processer och 

medarbetare och det är av stor vikt att ansvarsområden, arbetsuppgifter och flödesprocesser 

blir tydliga i både tjänstemannaorganisationen och den politiska organisationen. Detta innebär 

ett omfattande arbete som måste slutföras under resterande del av året samt under nästa år. 

Från 1 januari 2018 överflyttas ansvaret för den tekniska avdelningens verksamhet från 

samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Från samma tidpunkt ska även bildas ett 

plan- och näringslivsutskott under kommunstyrelsen. 

5 Sammanfattning 

På en kommunövergripande nivå syns en allmän tendens om stora utmaningar inom flera av 

perspektiven i vår styrmodell. Vikten av arbetet med hållbar ekonomi kan i detta sammanhang 

inte nog betonas, då en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi utgör grunden för fortsatt 

handlingsutrymme i det pågående och framtida utvecklingsarbetet. 

Strategiska frågor som framöver behöver vara i fokus i det kommunövergripande perspektivet 

är bland annat service gentemot näringsliv och medborgare, bostäder, integration och 

rekrytering. Med de fattade besluten i hållbar ekonomi (inklusive nya styrdokument inom 

flera områden) samt den förändrade organisationen för både politik och tjänstemän läggs en 

god grund för det framtida utvecklingsarbetet. 
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6 Styrkort 

Perspektiv Nämndmål Kommentar Mått 

Medborgare - Dialog, demokrati och Ingen mätning har gjorts under - Nöjd-Inflytande-Index 

delaktighet bokslutsperioden . helhetsbedömning , 
Medborgarundersökning Medborgarundersökning 
genomförs under hösten 2017. 

- Hög tillgänglighet, god Ingen mätning har gjorts under - Nöjd-Medborgar-Index 

information, gott bokslutsperioden . (bemötande och 

bemötande Medborgarundersökning tillgänglighet), 
genomförs under hösten 2017. Medborgarundersökning 

- Aktiv ledning och Ingen mätning har gjorts under - Nöjd-Medborgar-

samordning av den bokslutsperioden. Index, NMI 
kommunala organisationen Medborgarundersökning 

genomförs under hösten 2017. 

- Kvalificerat stöd och Ingen mätning har gjorts under - Nöjd-Intern-Kund-

väl fungerande intern bokslutsperioden. Index (intern enkät mot 

service till den kommunala Enkät är inte planerad under politiker och 

organisationen 2017. kommunorganisationen) 

- Bra utbud och kvalitet Ingen mätning har genomförts - Nöjd-Medborgar-Index 

inom fritids- och under bokslutsperioden. (kultur), NMI , 
kulturverksam het Medborgarundersökning Medborgarundersökning 

genomförs under hösten 2017. 2017 

- Nöjd-Medborgar-Index 
(idrott) , NMI, 
Medborgarundersökning 
2017 

Samhälle • God service och bra Resultaten i Svenskt Näringslivs - Vad ger företagarna 

förutsättningar för det undersökning Företagsklimat för sammanfattande 

lokala näringslivet 2017 presenterades i slutet av omdöme om 
maj månad och visade fortsatt företagsklimatet i 
kraftigt sjunkande resultat för kommunen (Insikt) 
Tingsryds kommun, både totalt 
och för de flesta delfrågorna. - Svenskt Näringslivs 
Rankingen mellan landets ranking av kommunerna 
kommuner presenteras i 
september månad. 

Ingen mätning har gjorts i SKL:s 
lnsiktsmätning. 

- Tingsryds kommun Ingen mätning har gjorts under - Nöjd-Region-Index, 

ska vara en bra plats att bokslutsperioden. NRI , 
leva och bo i Medborgarundersökning Medborgarundersökning 

genomförs under hösten 2017 . 2017 

Ekonomi • God ekonomisk Fullmäktige finansiella mål för god • Resultat i % av 

hushållning ekonomisk hushållning avseende skatteintäkter och 
resultat och självfinansiering av generella statsbidrag 
investeringar uppfylls för både 

• Självfinansiering av bokslutsperioden och prognos för 
helåret 2017. Målet om minskning investeringar 
av låneskuld uppfylls inte för 

• Minskning av bokslutsperioden då ingen 
amortering har genomförts under låneskulden 
årets första fyra månader. Målet 
beräknas dock kunna uppfyllas i 
prognosen för helåret 2017. 
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Perspektiv Nämndmål Kommentar Mått 

God kostnadskontroll Prognosen visar ett underskott KLF:s resultat med 

och hög prognossäkerhet mot budget på -0,9 mkr. nettokostnader inom 

inom KLF Underskottet är i hög grad budgetramen 
hänförbart till verksamheten 
individ- och familjeomsorgen (-2,0 
mkr) inom Avdelningen för arbete 
och lärande. 

Medarbetare • God arbetsmiljö och Ingen synlig förändring syns ännu • Sjukfrånvaro för hela 

frisk personal jämfört med förra året. kommunorganisationen 
För helåret 2016 var 

• Sjukfrånvaro för KLF sjukfrånvaron för den totala 
kommunorganisationen 6,7%. 
Målet i 2017 års budget är 6,0%. 

För kommunledningsförvaltningen 
var sjukfrånvaron 2,5% år 2016. 

- Attraktiv arbetsplats Ingen mätning har genomförts - Hållbart 

med bra under bokslutsperioden. medarbetarengagemang, 

anställningsförhållanden, Medarbetarenkät genomförs HME (totalindex för hela 

engagerade medarbetare vartannat år. Förra mätningen kommunorganisationen) 

och gott ledarskap genomfördes våren 2016 och 
- Nöjd-Medarbetarindex nästa mätning är således våren 

2018. (totalindex för hela 
kommunorganisationen) 

- Hållbart 
medarbetarengagemang, 
HME, för KLF 

- Nöjd-Medarbetarindex 
KLF 

Process Ständiga förbättringar Arbete med upphandling av två Införande av 

och utveckling genom större verksamhetssystem pågår: kommunövergripande 

processorienterad verksamhetssystem för omsorgen verksamhetssystem enligt 

verksamhet samt diarie- och plan 
ärendehanteri ngssystem. 
Införande sker tidigast under 
2018. 

Arbetet med omorganisationen 
innebär mycket fokus på 
processflöden i olika 
sammanhang och på olika nivåer. 

- Tjänstegarantierna ska Systematisk mätning av - Nämndernas 

finnas och uppfyllas tjänstegarantiernas uppfyllelse måluppfyllelse gällande 
har inte gjorts. tjänstegarantier 
Arbete kring detta har påbörjats 
under bokslutsperioden. 

- God intern kontroll Bedömning görs först i - Kommunstyrelsens 
årsbokslutet. samlade bedömning av IK 
Förra årets arbete med intern 
kontroll bedömdes som svagt, då 
flera av granskningarna inte 
genomfördes. Som en följd av 
detta har ett förbättringsarbete 
påbörjats under bokslutsperioden. 
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r.lTingsryds 
\:!:}kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Avdelning för arbete och lärande 

Katarina Carlzon 
0477 443 10 

katarina.carlzon@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Datum 2017-05-23 

Till Utskottet för arbete och lärande 

Sammanfattning ekonomi - Avdelningen arbete och lärande 

April 2017 Belopp i tkr 

Verksamhet Budget Utfall Perioden Årsprognos Avvikelse 

Integration 13 0 13 0 

IFO 38 057 14 230 40 057 -2 000 

Vuxenutbildning 7 367 829 7167 200 

Totalt 45437 15 059 47 237 - 1800 

Integration(+/- 0) 
För att integrationsenheten skall kunna arbeta effektivt och styras utifrån omvärldens behov så behövs en 

tydligare prioritering av medel till integrationen. 
Integrationsenheten har öppnat en tredje träffpunkt i Konga som ersatt träffpunkten i Urshult. Därmed har 

verksamheten samma omfattning som tidigare men med andra placeringar i kommunen. Fyra integrat

ionsvärdar finns anställda med hjälp av anställningsstöd från arbetsförmedlingen. Deras uppdrag är att 

tillsammans med integrationssamordnarna verka för en god integration i hela kommunen. 

IFO (-2 miljoner) 
Inför 2017 års budget äskade IFO 2 miljoner kronor till nya tjänster för att klara lagstadgade krav på ut

redningar och uppföljningar framförallt inom barnavården. Efter fördelning av internbudget kunde 

500 000 kronor av de äskade 2 miljonerna tillskjutas 2017. Inför 2018 äskades de återstående 1,5 miljo

nerna då bedömningen är att behovet kvarstår för att klara lagkraven i barnavården och arbetsmiljölagen. 

Resultat Barn och familj: Prognos för året -2 miljoner, där största delen utgör kostnader för inhyrda socio

nomer. Familjehemsvård och extern öppenvård beräknas rymmas inom budget. Kostnad för köpt vård på 

institution ryms inom budget men mycket osäker prognos då det har beräknats utifrån beslutade place

ringar hittills med återsökningar från migrationsverket inräknat. Det är problematiskt att rekrytera socio

nomer och ännu svårare ett rekrytera socionomer med erfarenhet av barnavård. 

Resultat Vuxen: Prognos för året+/- 0. Nya rutiner, bättre kontroll och förebyggande arbete har medfört 

att kostnaderna för nya skyddsplaceringar kunnat minskas. Pågående placeringar har omförhandlats och 

priset per dygn har kunnat sänkas betydligt. Endast några av skyddsplaceringar kan eftersökas från mi

grationsverket. Inom missbruk står placering inom familjehem för en stor del av kostnaden. Under som

maren beräknas det komma några fler institutionsplaceringar. Nyanlända i etableringen har fortsatt behov 

av komplettering med försörjningsstöd och en stor andel av de som går ut etableringen återkommer. IFO 

har idag ansvar för och administrerar ett 60-tal andrahandskontrakt för att förebygga vräkningar/ hemlös

het/ institutionsplaceringar. 

Vuxenutbildning(+ 200 000 kronor) 
From 2017 förändras rättigheterna i skollagen och alla har då rätt att studera upp till högskolebehörighet 

inom vuxenutbildning. Inför 2018 års budget äskades därmed pengar för att möta den ökning av elever 

som förväntas. Vuxenutbildningen kommer att fa högre hyreskostnad under hösten då lokaler för att bed

riva vårdutbildningen i Ryd kommer öppnas. En osäkerhet kring volymer råder, framför allt på SFI då 

omvärlden och andra myndigheters effektivitet påverkar vuxenutbildningens elevantal. Ökning prognosti

seras dock inom grundläggande svenska som andraspråk och inom den gymnasiala vårdutbildningen men 

detta kommer att mötas med ökade intäkter. Det är problematiskt att rekrytera lärare, framförallt behöriga. 

Katarina Carlzon 
Chef för arbete och lärande 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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1 Uppdrag/ Ansvarsområde 

Individ- och familjeomsorgens uppdrag är att tillhandahålla insatser för att ge skydd och stöd 

till kommunens invånare samt för att upptäcka och förebygga sociala problem. 

Barn och unga 

Uppdraget är att ta emot och bedöma/utreda anmälningar gällande barn som far illa och utreda 

ansökningar om vård och stöd. Efter utredning och bedömning, genomföra och följa upp olika 

insatser som rådgivning, öppenvårdsinsatser, placeringar i familjehem/HVB och stödboende. 

Familjerätt 

Uppdraget är att erbjuda samarbetssamtal kring vårdnad, boende och umgänge för familjer i 

separation. Fastställande av faderskap och utredningar kring adoption. På uppdrag av 

tingsrätten genomföra vårdnadsutredningar och umgängesstöd. 

Ekonomiskt bistånd 

Uppdraget är verka för självförsörjning och självständighet för den enskilda individen, att 

handlägga ansökningar om försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd och att finna 

arbetsmarknads-/rehabinsatser som möjliggör egenförsörjning. Handläggare inom ekonomiskt 

bistånd ansvarar även för Budget-skuldrådgivning och dödsboanmälningar. Till enheten hör 

1,0 integrationssamordnare/handläggare med uppdraget att arbeta för bästa möjliga 

mottagande av kommunplacerade nyanlända. 

Arbetsmarknadsenhet 

Vägvalet är kommunens arbetsmarknadsenhet med uppdrag att erbjuda de som står utanför 

arbetsmarknaden arbetsträning, praktik och arbetsmarknadsanställningar. Från 2017 kommer 

Vägvalet även att administrera extratjänster och ansvara för administration gällande 

Fritids banken. 

Missbruksfrågor 

Uppdrag att handlägga ansökningar och anmälningar gällande missbruksproblematik, följa 

upp stöd och vårdinsatser. Kunna erbjuda anhörigstöd. 

Våld i nära relationer och övriga insatser inom vuxen 

Under övrig vuxen ligger ansvar för samordning av insatser inom Våld i nära relation och 

liknande insatser där det finns behov av skydd. 

2 Verksamhetens mål och utveckling 

2.1 Vision 

Socialnämndens gällande vision är: "Vård och omsorg av hög kvalite efter behov med bästa 

bemötande och delaktighet." 

Från 1 april 2017 tillhör IFO avd Arbete och lärande med en arbetsvision som lyder" I alla 

livets skeden med fokus på människors möjligheter" 
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2.1.1 Medborgare 

Nämndens mål: Medborgare som är i behov av stöd på grund av fysiska, psykiska, 
sociala eller andra skäl skall erbjudas ett individuellt anpassat stöd av hög kvalite som 
bygger på självbestämmande och delaktighet. 

Utvecklingsarbete pågår på IFO angående former för brukarundersökning/brukarmedverkan 

inom IFO-området. Utvecklingsledare tillsammans med IFO-chef/Barn och chef Arbete och 

lärande deltar i utbildning via SKL. 

Erfarenhet från 2016 visade att aktiviteten att dela ut broschyren för synpunkter och klagomål 

i nya ärenden inte ledde till fler inkomna synpunkter. Andra former för brukarmedverkan är 

därför viktiga att pröva. 

BRA-samtal (Barnens rätt som anhöriga) är en manualbaserad metod för att ge anhörigstöd 

till barn. Ungdomsbehandlare är utbildade i metoden och antal samtal följs upp och 

utvärderas. 

På grund av stor bostadsbrist har problem gällande oseriösa hyresvärdar ökat markant under 

2017. Nyanlända är speciellt utsatta för detta då de oftast saknar boendealternativ. Vid möten 

inom regionen verkar Tingsryd vara särskilt utsatt för detta. 

Inom missbruksvård har andelen unga som missbrukar narkotika och läkemedel ökat, ofta 

kombinerat med psykiska problem. Till hösten 2017 kommer den integrerade 
missbruksvården att kunna ge rätt insatser till denna grupp som i dag har problem att få 

kombinerade insatser. 

Från och med 15 februari 2017 finns kommungemensam social jour via avtal med Värnamo 

tillgänglig. Införandet av socialjour har ökat tillgängligheten till socialtjänsten i akuta 

situationer utanför kontorstid. 

2.1.2 Samhälle 

Nämndens mål: Hög grad av brukarinflytande med en meningsfull vardag. 

Resultat: Kommunen tar i år inte emot några anvisningar från Migrationsverket. Kommunen 

har dock mycket högt antal egenbosättningar under vintern/våren 2017. Detta har lett till 

problem med oseriösa hyresvärdar och stor brist på bra bostäder. De bostäder som finns 

tillgängliga är oftast mycket dyra och i väldigt dålig standard. 

Ungdomsbehandlare deltar i samverkansgruppen för Trygg uppväxt i Tingsryd (TUT) där 

handlingsplan med olika aktiviteter för att förebygga ohälsa och socialt utanförskap tas fram. 

Genom beviljade medel från Mucfkommer olika gratis aktiviteter att genomföras under 

sommarlovet, som exempel öppen fritidsgård, simundervisning, aktiviteter med olika 

idrottsföreningar, barn och ungdomsaktiviteter vid Träffpunkterna. 

2.1.3 Ekonomi 

Nämndens mål: Socialnämnden ska ha en god kostnadskontroll och en ekonomi i 
balans. 

Missbruksvård-Vuxen: Med hjälp av nya rutiner och bättre kontroll och förebyggande 

arbete har kostnaderna för nya skyddsplaceringar kunnat minskas under början av året. 

Pågående placeringar har omförhandlats och priset per dygn har in många fall kunnat sänkas 

betydligt. Med hjälp av mer utvecklat samarbete med skyddsboende kommer framtida 

placeringar att bli billigare och kortare, med fokus på utslussning. Endast några av 
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skyddsplaceringarna kan återsökas från migrationsverket. 116 % av årsbudgeten för 2017 är 

förbrukad inom Vuxen övrigt. 

Inom missbruk så kommer det att under sommaren komma några fler institutionsplaceringar. 

34 % av årsbudgeten är förbrukad inom missbruk, där placering inom familjehem står för en 

stor del av kostnaden. 

Försörjningsstöd: Nyanlända i etableringen har fortsatt behov av komplettering och en stor 

andel av de som går ut etableringen återkommer. 

Bostadsbrist och för att förebygga vräkningar/hemlöshet/institutionsplaceringar har lett till att 

IFO idag ansvarar för och administrerar ett 60-tal andrahandskontrakt. 

Arbetsmarknadsenhet: Uppdelningen på arbetsmarknaden fortsätter, där delen som står 

mycket långt ifrån arbetsmarknaden fortsätter att öka. Uppstart av extratjänster kommer att 

ske under hösten 2017, där kommunen kommer bidra med ca 26 extratjänster. Äldre 

utlandsfödda kvinnor är klart överrepresenterade bland de som står längst ifrån 

arbetsmarknaden. 32 % av årsbudgeten är förbrukad inom missbruk. 

Barnavård: Prognos för året är ca -2 miljoner, där största delen utgör kostnader för inhyrda 

socionomer. Familjehemsvård och extern öppenvård beräknas rymmas inom budget. Prognos 

för kostnad köpt vård på institution beräknas utifrån beslutade placeringar hittills och avdraget 

återsökningar Migrationsverket. Ryms då inom budget men mycket osäker prognos. 

Resultat ensamkommande (ansvar 51110 verksamhet 60030): De nya ersättningarna för 

ensamkommande barn som införs fr.o.m. 2017 innebär för första halvåret att ersättningar 

betalas ut i efterhand d.v.s. kommunen får ligga ute med pengarna. Andra halvåret 2017 ska 

ersättningar betalas ut efter schablon och kommer då snabbare. 

Driftbudget 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

IFO 38 057 14 230 40 057 -2 000 

Totalt 38 057 14 230 40 057 -2 000 

2.1.4 Medarbetare 

Nämndens mål: Friska och nöjda medarbetare med rätt kompetens och hög känsla av 

ansvar och delaktighet. 

Vuxen: Framtagning av en modell för mätning av arbetsbelastning hos handläggare pågår. 

Målet är en modell som mäter både ärendemängden och arbetstyngden. Många ärende är inte 

det samma som en hög arbetstyngd. En provmodell används nu med bra resultat. Vid test har 

modellen kunnat varna i god tid för att en medarbetare upplever en alltför hög 

arbetsbelastning. 

Rutiner för hantering av tillfälliga arbetstoppar planeras inom kort. Rutiner för hur avlastning 

för medarbetare som upplever en allt för hög arbetsbelastning tillfälligt provas i dag med 

mycket gott resultat. 

Individuell ärendegenomgång ska enligt plan genomföras fyra gånger per år. Vid genomgång 

har många ärenden kunnat avslutas direkt eller planerats för avslut. 

Genom att extra resurs har tillförts i form av en extra handläggare har mängden ärenden per 

handläggare kunnat minskas från ca 80 per handläggare till 60-70 per handläggare. Då 

ytterligare handläggare återkommer från föräldraledighet efter sommaren så förväntas antalet 
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ärende per handläggare sjunka till ca 40 stycken. 

Barn: Fokus i medarbetarperspektivet ligger på rekrytering av socialsekreterare för att uppnå 

full grundbemanning. Tillsvidaretjänster är tillsatta och nuvarande vakanser beror mestadels 

på olika tjänstledigheter som ex föräldraledighet. 

Behörighetskravet med socionomexamen för att arbeta i sociala barnavården försvårar 

rekryteringen, stor konkurrens råder. För att klara verksamheten och uppfylla lagens krav 

stöttas bemanningen upp av inhyrda socionomkonsulter. Ordinarie rekrytering pågår 

parallellt. 

2.1.5 Process 

Nämndens mål: E-tjänster, IT-stöd och annat stöd ska vara väl utvecklade och 
anpassade för att nå en effektiv verksamhet. 

Vuxen: Rutin för klientmöte via Skype är påbörjad. Önskemål om möjlighet för handläggare 

inom missbruksvård att genomföra Casemöten via Skype har lyfts i regionen och även denna 

möjlighet är under utredning med planerad start hösten 2017. 

Mötesstruktur har reviderats och tillsammans med Vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen 

har nytt mötesschema tagits fram och implementeras under våren 2017. Personalmöten inom 

vuxengruppen har bantas ner från 3 timmar till 1 timme, och gruppgenomgång av ärende sker 

uppdelat per enhet. 

En handläggare inom ekonomiskt bistånd har under hösten tjänstledigt från sin ordinarie tjänst 

för att arbeta med utvecklingsfrågor och IT-stöd. Målet är att det som eftersatts på grund av 

tidsbrist ska kunna uppdateras och att fungerade rutiner för framtida arbete ska tas fram. 

Arbetet med nya blanketter för ekonomiskt bistånd pågår. Dessa kommer att avspegla de nya 

riktlinjerna för ekonomiskt bistånd. 

Barn: Aktiviteterna i processperspektivet riktas in på att uppdatera rutiner och säkra 

processen för ett ärendes handläggning från inkommen anmälan-förhandsbedömning

utredning-beslut insatser och uppföljning/avslut. Genom processkartläggning identifieras 

kritiska moment. Förbättringsåtgärder hittills är införande av mottagningsfunktion och rutin i 

form av checklista när handläggare slutar. 
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3 Styrkort 
.. 

Perspektiv Nämndmål Kommentar Mått 

Medborgare - Medborgare som är i - Andel uppfyllda 
behov av stöd på grund av tjänstegarantier 
fysiska, psykiska, sociala 

- Andel nöjda klienter eller andra skäl skall 
erbjudas ett individuellt IFO 
anpassat stöd av hög 

- Andel som är kvalite som bygger på 
självbestämmande och nöjda/mycket nöjda med 
delaktighet anhörigstödet som erbjuds 

- Andel som vet vart 
man vänder sig vid 
klagomål och synpunkter 

Samhälle - Hög grad av 
brukarinflytande med en 
meningsfull vardag 

Ekonomi - Socialnämnden ska ha - Budgetawikelse 
en god kostnadskontroll 

- Kostnaderna för köpt och en ekonomi i balans 
vård och stöd skall minska 

- Del av eventuellt 
överskott ska återföras till 
verksamheten 

Medarbetare - Friska och nöjda - Nöjda medarbetare 
medarbetare med rätt {HME) 
kompetens och hög känsla 

- Andel sjukfrånvaro av av ansvar och delaktighet 
arbetad tid ska minska 

- Andel sjukfrånvaro (0-
14 dgr) av arbetstiden ska 
minska 

- Andel medarbetare 
som använder 
friskvårdsbidraget 

- Andel medarbetare 
med specialistutbildning 
IFO 

Process - E-tjänster, IT-stöd och - Antal ärende per 
annat stöd ska vara väl heltidsanställd 
utvecklade och anpassade handläggare IFO 
för att nå en effektiv 
verksamhet - Antal genomförda 

projekt inom IT-stöd per år 
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