”Förslag till ändrade föreskrifter för Sonfjällets nationalpark”.

Remissvar – Svenska Fjällklubben
Naturvårdsveret har i samråd med Länsstyrelsen i Jämtlands län tagit fram förslag till
ändrade föreskrifter för Sonfjällets nationalpark.
Svenska fjällklubben har förmånen att avge ett remisssvar med synpunkter på dessa
förändringar.
Svenska Fjällklubben (SFK) är en ideell förening som bildades 1927. SFK´s
mål är att bidra till en hållbar fjällmiljö genom goda fjällkunskaper som
skapar bestående fjällupplevelser. Klubbens medlemmar är vandrare, klättrare
och skidåkare som alla delar ett stort friluftsintresse och engagemang för
fjällvärlden. SFK har idag drygt 1 600 medlemmar.

Remissvar:
Svenska fjällklubben har gått igenom föreslagna förändringar och finner dessa i stort
sett positiva. Att man stärker skyddet för detta centralt belägna fjällmassiv är positivt
då det lätt kan bli sönderkommersialliserat på grund av dess lättillgängliga läge om
man tog bort tillståndskravet som idag finns för kommersiell verksamhet.
Svenska fjälllkubben anser att:
• det är viktigt att det får förekomma aktiviteter i Sonfjällets nationalpark men
att den såsom hittills behöver regleras och att regleringen även ska omfatta
ickekommersiell organiserad verksamhet, i enlighet med förslaget.
• nationalparkens björnstam bör skyddas och med förbudet mot matning som
föreslås så minskar risken för åtelfotografering inom nationalparken.
• borttagandet av förbudet mot uppställning av husvagn ses som märklig då det i
allt ökad omfattning bedrivs kommersiell bärplockning i stor skala i vårt land.
Detta bör stävjas inom nationalparken, vilket också görs i §4, därför bör
husvagnsförbudet kvarstå.
• skärpningen avseende lägerverksamhet och idrottstävlingar är positiv. Men det
bör framförallt för skolor och organisationer finnas möjlighet att ansöka om,
och få, tillstånd att genomföra läger i syfte att utbilda en yngre generation om
värdet av vår natur.

Sammanfattning:
Svenska fjällklubben ställer sig positiv till de föreslagna förändringarna i
förskrifterna för Sonfjällets nationalark, med en önskan om att förbudet om
husvagnsuppställning kvarstår även efter genomförs förändring.
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