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FÄRNEBOFJÄRDEN
Nyhetsbrev från Färnebofjärdens nationalpark 2014
www.sverigesnationalparker.se/farnebofjarden
Välkommen till Färnebofjärdens
nationalpark
Färnebofjärdens nationalpark är ett
unikt älvlandskap.
Nationalparker bevarar orörd natur och
en mängd olika arter till kommande
generationer.
Det naturnära friluftslivet prioriteras
och nationalparksförvaltningen ser till
att det finns bra möjligheter till detta.
Du kan träffa oss som jobbar här i
naturum eller ute i nationalparken.
Välkommen ut i naturen!
Tillsyn i nationalparken. Foto: Anna Jansson

Vy från Göksnäset. Foto: Erik Sahlin

Nya föreskrifter i Färnebofjärden
Naturvårdsverket har beslutat
om nya föreskrifter för
Färnebofjärdens nationalpark.
De nya bestämmelserna börjar
gälla den 1 januari 2015.
Naturvårdsverket fick i uppdrag av
regeringen att se över föreskrifter
som berör kommersiell verksamhet
i Sveriges nationalparker. De
har också sett över onödiga
hinder för friluftslivet och andra
bestämmelser som av olika skäl
varit lämpliga att ändra. De har
även jämfört föreskrifter mellan
olika nationalparker och gjort dem
likartade.
Förslaget till ändringar har varit ute
på remiss under vintern 2013/2014.
Ändringarna i Färnebofjärden
har genomförts i samråd med
Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Förbudet mot kommersiell
verksamhet tas bort
Nationalparken har flera entréer,
anläggningar, markerade leder och
stigar. Vår bedömning är att de flesta
besökare och organiserade grupper
använder dessa vid sitt besök.
De befintliga föreskrifterna för bland
annat tältning, eldning, ridning,
cykling och övrig verksamhet gäller
alla, oavsett om man bedriver
verksamhet eller är vanlig besökare.

Fler ändringar
För att minska risken för störning på
växt- och djurliv samt friluftslivet
har fler föreskrifter ändrats. Bland
annat förbjuds vattenskoteråkning.
Det tidigare förbudet mot
vattenskidor kompletteras dessutom
med förbud mot wakeboard och
liknande flytetyg. Några ytterligare
ändringar presenteras mer ingående
nedan.

Gemensamma regler
Färnebofjärdens föreskrifter blir nu
anpassade till Naturvårdsverkets
nya regelverk. Föreskrifterna är
därför kompletterade med förbud
mot bland annat skogsbruk,
täktverksamhet och uppförande av
master och vindkraftverk. Dessutom
förbjuds start och landning med
luftfartyg.

Ingen mer start eller landning i
Färnebofjärden! Foto: Anna Jansson

Fasta fågelskyddsområden försvinner
De fasta fågelskyddsområden som
inrättades när nationalparken
bildades tas bort.
Häckningar av störningskänsliga
fåglar kan förekomma på olika
platser inom nationalparken.
Nu finns istället en möjlighet
att inrätta områden med
tillträdesförbud för att kunna skapa
ostördhet kring sådana häckningar
eller andra störningskänsliga
områden.

Tiden för när det är möjligt att
inrätta dessa tillträdesförbud är
mellan den 1 januari och 31 juli.
När ett sådant område inrättas
kommer det att skyltas så besökare
ser var de finns.
Snälla, respektera fåglarnas behov
av avskildhet!
Vitryggig hackspett. Foto: Karl Nyremo

ÄNDRADE BÅTHASTIGHETER I nationalPARKEN
Det kommer att införas en zonering
av hastighetsgränserna för båttrafik i
parken, från en generell begränsning
på 12 knop till en differentiering

där 7 knop gäller i större delen av
nationalparken.
I de röda och blåa områdena nedan
gäller från och med den 1 januari

2015 maxhastigheten 12 eller 20
knop. Dessa områden är 50 meter
breda och sträcker sig mellan Tyttbo,
Gysinge och Östa.

Maxhastighet 20 knop
Maxhastighet 12 knop
Nationalparksgräns

De röda och blåa
områdena kommer
inte att märkas ut på
vattnet.
Kör försiktigt!

Allmän jakt på bäver och vildsvin
För att komma till rätta med de problem
som kan uppkomma av för stora
populationer av bäver och vildsvin tillåts
allmän jakt på dessa arter under 15:e augusti
till 31:a december.
Bävern skapar nya livsutrymmen för
många arter genom att fälla träd och bygga
hyddor men en för stor population riskerar
att kraftigt minska förekomsten av vissa
trädslag, till exempel asp.
Vildsvinet har relativt nyligen återinförts
och kan, om den skulle etablera stora
populationer i nationalparken, skada de små
och känsliga förekomsterna av exempelvis
svartoxe som finns just här.
Bäver. Foto: Anders Öhlund

Lättare för entreprenörer
Det är nu tredje året som Tobbe Hägglund,
ägare av Äventyrarna Tobbe AB, bedriver
verksamhet i nationalparken.
Han är en av de entreprenörer som
erbjuder olika upplevelsebaserade event
i nationalparken, till exempel fiske,
kanotutflykter med övernattning och
vandring med teambuildingsaktiviteter.
- Vad tycker du om att förbudet mot
kommersiell verksamhet tas bort?
- Jag tycker att det är bra. Det blir minskade
kostnader och mindre byråkrati att bedriva
verksamhet.

Tobbe Hägglund. Foto: Äventyrarna Tobbe AB

Naturum

Ändrade öppettider
Varje år får naturum anslag från
Naturvårdsverket, en slags pengapott som ska fördelas över året till
aktiviteter, lokaler, skolverksamhet
och personal. Från och med 2014
minskas anslaget kraftigt.

Ett naturum är ett centrum för
besökare till ett naturområde.
Det beskriver, förklarar och ger
förståelse för områdets värden
och inspirerar till vistelse och
naturkontakt där.

Verksamheten genomgår stora
förändringar för att anpassas till
den nya situationen. Den som ofta
besöker naturum har redan noterat
att öppettiderna minskat och att den
månatliga programverksamheten
krympt.

Naturums uppdrag är främst att
väcka människors intresse för
naturen, ge ökad kunskap om
natur, naturvård och människors
påverkan på naturen. Naturum
är till för alla besökare, oavsett
ursprung, förutsättningar,

kunskapsnivå och ålder. Inträde
till naturum är kostnadsfritt, likaså
naturvägledning för skolklasser.
Naturum Färnebofjärden har snart
haft sin verksamhet i 10 år. Varje
år tar vi emot mellan 20-22 000
besökare och fungerar som en port
till Färnebofjärdens nationalpark
och dess omgivningar.

Jennie Dalethsson
Naturumföreståndare

hänt under 2014
Året 2014 har varit intensivt
med många glada besökare!
Vi har tillsammans haft
fototävling, skolklasser på besök,
guidade båtturer på Dalvälven,
skollovsaktiviteter, fågel- och
svampexkursioner, guidningar i
naturum, m.m.

Här nedan lyfter vi fram två
engagerande och välbesökta
aktiviteter.
Vi ser fram emot nästa säsong
och vad den har att bjuda på!
Välkommen till naturum
Färnebofjärden!

Vinnare i årets
fototävling

Öringarna

Naturums öringar har haft en bra
sommar! 1 200 besökare har hjälpt
till att mata säsongens fiskar.
Nu är de utsläppta i ”stora” Dalälven
och vi hoppas de får ett bra fiskliv!

Fototävlingen ”Nationalparken
i bilder”, avgjordes av 160 röster.
Bilden”Sagoström”, fotad av Sara
Wennerqvist, kom etta.
På andra plats kom Jonas Ekström
med bilden ”Dagen efter ovädret”
och på tredje plats kom Ruth
Zakrisson med bilden ”Höstfärger
vid Gysinge”. Vinnarna fick sina
bilder som canvastavlor.
GRATTIS!

Gilla oss gärna på Facebook!

Sagoström. Foto: Sara Wennerqvist

Nästa års fototävling pågår från
april till juli, då bidrag kan skickas
in. I augusti sker omröstningen och
i september delas priserna ut i form
av canvastavlor.
En av naturums öringar.
Foto: Jennie Dalethsson

Den nya Nationalparksidentiteten
Nytt utseende på
skyltar, vägvisare
och logotyp
Sedan några år tillbaka pågår
arbetet med att införa den nya
nationalparksidentiteten i
Färnebofjärden.
Den gamla loggan ersätts av den nya
guldstjärnan på arbetskläder och i
informationsmaterial.
Vår informationsfolder har
anpassats till den nya layouten
och under 2015 kommer nya
informationsskyltar och vägvisare
att sättas upp i hela nationalparken.
Förhoppningen är att det ska bli ännu
enklare för besökare att hitta hit och
att komma ut och besöka områdets
natur!

Ny hemsida
Vi har fått en ny hemsida:
www.sverigesnationalparker.se/farnebofjarden

Vi som jobbar med Färnebofjärdens nationalpark. Foto: Jennie Dalethsson

Kontakt

NYHETSBREVet

Vill du veta mer?

Platskontor:
Färnebofjärdens nationalpark och
naturum
Benedicks väg 3
810 21 Gysinge
010-225 15 16
farnebofjarden@lansstyrelsen.se

ges ut av förvaltaren, Länsstyrelsen i
Gävleborgs län. Syftet är att sprida
aktuell information om nationalparken. Nyhetsbrevet skickas som
gruppförsändelse till alla som bor runt
Färnebofjärden. Det finns också på vår
hemsida.

För att läsa mer om
naturvårdsverkets nya föreskrifter
för parken, gå till

Vill du besöka oss på kontoret är det
bra om du ringer först, så att vi finns
på plats.

Nyhetsbreven finns också att hämta
på naturum Färnebofjärden i Gysinge.

www.naturvardsverket.se/
Documents/foreskrifter/nfs2014/
nfs-2014-16.pdf
eller använd QR-koden:

www.sverigesnationalparker.se/
farnebofjarden

Sveriges nationalparker får ny hemsida WWW.SVERIGESNATIONALPARKER.SE

