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Remissyttrande angående ändrade föreskrifter 

för Abisko nationalpark 
 

Dnr: NV-04878-13 
 

Svenska Turistföreningen (STF) ser positivt på Naturvårdsverkets uppdrag att i 

samråd med berörda länsstyrelser se över föreskrifterna för landets nationalparker 

avseende kommersiell verksamhet. STF är en av Sveriges största ideella 

medlemsorganisationer, med nästan 300 000 medlemmar. STF ska främja den 

turism som utgår från upplevelsen av natur och kultur och en viktig uppgift är 

därför att slå vakt om natur, kultur och miljö så att dessa ger människor goda 

upplevelser. Verksamheten, som ska vara baserad på långsiktig och hållbar 

utveckling, omfattar nära 400 vandrarhem, hotell, fjällstationer och fjällstugor runt 

om i Sverige. Flertalet av vandrarhemmen och hotellen är egna företag som har ett 

franschise-avtal med STF. Lokalt inom STF ordnas aktiviteter i 84 lokalföreningar 

(kretsar) och internationellt samarbetar STF med vandrarhemsorganisationen HI 

Hostels. Det innebär att STFs verksamhet på olika sätt berörs av de regler som 

gäller för besök i Sveriges nationalparker. 

  

Flera av STFs anläggningar, särskilt i fjällen, ligger i eller i närheten av 

nationalparkerna vilket innebär att besökarna i nationalparkerna många gånger 

också är medlemmar i STF. Många besöker anläggningarna enskilt, tillsammans 

med vänner eller familj. Andra deltar i de organiserade turer, kurser mm som 

föreningen och vissa anläggningar arrangerar. STFs anläggningar besöks också i 

hög grad av olika föreningar och andra större grupper som söker ett prisvärt 

boende. På så sätt utgör många av STFs anläggningar en viktig del i den 

infrastruktur som bidrar till att göra nationalparkerna tillgängliga för besökare i 

enlighet med intentionerna i regeringens proposition 2009/10:238 ”Framtidens 

friluftsliv”. 

  

STF har utarbetat särskilda riktlinjer för turism-, friluftsliv-, natur- och 

kulturfrågor. Dessa riktlinjer innebär bl.a. att STF ställer sig positiv till de av 

riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen eftersom fungerande ekosystem, biologisk 

mångfald, god hushållning med naturresurserna och bevarande av natur och 

kulturmiljön är grundläggande förutsättningar för den turism STF representerar. I 
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propositionen ”Framtidens friluftsliv” skriver regeringen att skyddade områden 

såsom nationalparker, naturreservat och kulturreservat är en tillgång för friluftslivet 

och bör göras tillgängliga för besökare där så är lämpligt. Vid sidan av skötsel för 

att bevara natur- och kulturvärden är skötsel och förvaltning inriktad på rekreation 

och tillgänglighet av stor vikt. STF stödjer denna inriktning i naturvårds- och 

friluftspolitiken men vill samtidigt påpeka vikten av att beslut fattas med god 

kunskap avseende friluftslivets och turismens behov. 

  

Vad gäller det övergripande uppdraget att se över föreskrifterna för landets 

nationalparker avseende kommersiell verksamhet anser STF; 
  

- Att översynen ska ta bort onödiga begränsningar för både friluftsliv och 

naturturism i nationalparkerna oberoende av huruvida verksamheten bedrivs 

kommersiellt eller ideellt. Det är många gånger svårt att dra någon skarp skiljelinje 

mellan ideell och kommersiell verksamhet och eventuell negativ påverkan från 

besökare beror på andra faktorer.     

  

- Att i de fall Naturvårdsverket föreslår tillståndsplikt, samrådsplikt eller 

anmälningsplikt för organiserade verksamheter i nationalparkerna så ska dessa vara 

väl grundade på fakta om ev. påverkan från besökare på natur- och kulturmiljön. 

Det är också angeläget att handläggningen på berörd länsstyrelse av ett ev. 

pliktförfarande sker effektivt och med hänsyn till den organiserade verksamhetens 

behov. 

  

- Att kunskapen om besökare i de skyddade områdena många gånger är 

knapphändig och att det behöver utvecklas mer ändamålsenliga planeringsmodeller 

som bättre integrerar turism och upplevelsevärden i förvaltningen av den skyddade 

naturen. 

  

  

Vad gäller Abisko nationalpark anser STF utifrån förslaget i korthet: 
 

Om man utgår ifrån förslaget i korthet så vill STF tydligt påpeka att man funnits i 

området innan parkbildningen och att STF Abisko bedriver hela sin verksamhet i 

nationalparken och så gjort i över 100 år. Vi ser att STF får ett generellt tillstånd 

för sin verksamhet som inte kräver att separat tillstånd söks för respektive 

arrangemang. 

 

Som till exempel bedriver STF Abisko arrangemang på Aurora Sky Station 

dagligen under vintermånaderna som är fler än 35 deltagare. Under sommartid sker 

också flertalet arrangemang i veckan i direkt anslutning till STF Abisko 

Turiststation med fler än 35 deltagare. 

 

STF ser inte heller någon anledning till att begränsa antalet hundar till fyra i en 

hundspann. 
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Vidare i förslaget i korthet gällande anläggande av brygga, förtöjningsboj eller 

förtöjningsplats förbjuds så ser STF att det istället ska krävas en särskild prövning. 

Detta då STF tidigare bedrivit båttrafik på Torneträsk och även ser över 

möjligheterna att framgent så göra, då behövs det en brygga. Lika gällande att 

muddring och dumpning (se ovan) 

I förslaget i korthet anges även att utföra vattenreglering, dämning, bortledning av 

vatten eller att på annat sätt påverka hydrologin förbjuds. STF Abisko har idag eget 

reningsverk som även servar Naturum och kan komma i framtiden att ha behov 

som inte i en skrivning i regelverket bör förbjudas. 

I förslaget i korthet förbjuds anläggande av campingplats, lägerplats eller annan 

anläggning för friluftslivet. Detta anser vi går i strid med tidigare skrivning och 

STF ser det som självklart att förvaltare skall kunna ordna lägerplatser och ändra 

markerade leder om behov skulle finnas. Att ingen annan än förvaltaren kan göra 

det är ju närmast självklart. 

 

 

§ 1 Om inskränkningar i rätten att använda mark och vatten inom 
nationalparken 

 

                                                                    
STF har idag en rad byggnader i nationalparken exempelvis linbanan, Abiskojaure, 

bastu, toppstuga och dalstation med flera. Här ser STF det inte rimligt att låsa dessa 

byggen till dagens nivå för all framtid. Ta till exempel norrskensturismen som de 

senaste åren har expanderat snabbt och är idag större än vandringsturismen under 

sommaren. Den är även ett utmärkt exempel på verksamheter som kopplar ihop 

aktörer inom rymd och turism och som lockar tusentals nya gäster till Sverige. STF 

vill även i framtiden ha möjlighet att utveckla Norrskensturismen och Aurora Sky 

Station. 

 

                         indkraftverk 

Här ser STF att det bör stå särskild prövning snarare än förbud då nuvarande 

byggnader kan komma att behöva mast/vindkraftverk. 

 

§1:6                                                                    

Som angetts i sammanfattningen för remissen i korthet så bör det stå efter prövning 

istället för förbjudet. Då båttrafik funnits på Torneträsk och även nu ses över 

framgent. 

 

§1:9 muddra eller dumpa 
(se §1:6 brygga) 

 

                                                                      uftslivet 
Se svar som angetts i sammanfattningen för remissen i korthet 



 
 

 4 (4) 

 

                                                                   
nationalparken 

 
§ 2:6.                    vattenskoter eller annan motordriven farkost 

Båt har tidigare framförts på Torneträsk utifrån nuvarande brygga och här ser STF 

att detta även framgent ska vara möjligt. 

 

                                      

Tidigare angavs det att man inte fick anlägga lägerplatser? 

 

                                                  rplats 

Se ovan 

 

§ 2:14 placera ut skylt, tavla, affisch, orienteringskontroll, snitsel, markering 

eller liknande 

Här ser vi att informationstavlor och dylikt måste få sättas upp och exponeras av 

STF då nuvarande verksamhet bedrivs i parken. 

 

 
3 § Utan tills                                                   
             : 

 
§ 3:1                                                                   

Se svar som angetts i sammanfattningen för remissen i korthet 

 

§ 3:2                                             

Se svar som angetts i sammanfattningen för remissen i korthet 

 

                     –                              –                       

                     

Ser vi som bra och där även eventuellt svar på vissa av de delar som förespråkas 

prövning istället för förbud. 

 

 

 

 

 

 
Magnus Ling 

Generalsekreterare/VD 

Svenska Turistföreningen 


