
Så bildas en nationalpark 



1. ABISKO

2. STORA SJÖFALLET – STUOR MUORKKE

3. SAREK

4. PIELJEKAISE

5. SONFJÄLLET

6. HAMRA

7. ÄNGSÖ

8. GARPHYTTAN

9. GOTSKA SANDÖN

10. DALBY SÖDERSKOG

11. VADVETJÅKKA

12. BLÅ JUNGFRUN

13. NORRAKVILL

14. TÖFSINGDALEN

15. MUDDUS – MUTTOS

16. PADJELANTA – BADJELÁNNDA

17. STORE MOSSE

18. TIVEDEN

19. SKULESKOGEN

20. STENSHUVUD

21. BJÖRNLANDET

22. DJURÖ

23. TYRESTA

24. HAPARANDA SKÄRGÅRD

25. TRESTICKLAN

26. FÄRNEBOFJÄRDEN

27. SÖDERÅSEN

28. FULUFJÄLLET

29. KOSTERHAVET
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Sveriges nationalparker skyddar landets mest värdefulla och sevärda 
natur. Det finns idag 29 nationalparker i Sverige. Nationalparkerna  
bildas för att långsiktigt bevara stora landskap i ett naturligt tillstånd.

Att bilda en nationalpark handlar också om att skapa möjligheter till 
naturupplevelser, att inspirera fler till att lära mer och tycka om naturen.  
Det är en lång process att bilda eller utvidga en nationalpark och många 
aktörer är delaktiga. Hela arbetet sker i dialog med lokala, regionala och 
nationella aktörer.

I denna broschyr får du veta hur det går till att bilda en nationalpark.  
Vi hoppas också att broschyren ska underlätta kontakten mellan dig  
och de myndigheter som är involverade i arbetet med att bilda en ny 
nationalpark. 

Vill du veta mer om Sveriges nationalparker, besök  
sverigesnationalparker.se 



Så bildas en nationalpark – en översikt

1. Förstudie
• Diskussioner mellan kommuner, läns- 

styrelser och Naturvårdsverket startar.

• Området kartläggs. Vad tycker lokal-
befolkning, företag och organisationer om 
en nationalpark i området? Hur används 
området idag?

Om aktörerna är övervägande positiva, tar  
Naturvårdsverket ett beslut att starta en  
process för att bilda nationalpark. Det sker  
efter diskussioner med kommunerna och  
länsstyrelsen i området.

Om svaren på remissen är positiva föreslår 
Naturvårdsverket regeringen/riksdagen att bilda 
nationalpark.

Nationalparksplanen är utgångspunkten för arbetet. 
Information och dialog med lokala aktörer löper som en röd tråd genom hela arbetet. 
Delaktighet gör att nationalparken får en bättre utformning. 

2. Förberedelse inför att bilda nationalpark
• En projektplan arbetas fram.

• Styr-, arbets- och referensgrupper bildas.

• Områdets naturvärden inventeras och fakta 
samlas in.

• Ett förslag till vilka markområden som bör 
finnas med i nationalparken arbetas fram.

• Naturvårdsverket förhandlar med mark-
ägare om att köpa eller byta marken inom 
nationalparkens gränser. 

• Syfte, föreskrifter och skötselplan för  
nationalparken arbetas fram.

• En plan för anordningar för friluftsliv  
arbetas fram, exempelvis entréer, nya  
vandringsleder, rastplatser, informations-
anläggningar.

• Förslagen skickas på remiss till berörda 
aktörer som kan komma med synpunkter.



4. Invigning av nationalparken

Om regeringen, riksdagen och Naturvårdsverket 
beslutar om nationalpark startar arbetet med 
invigning av nationalparken.

Information och dialog med lokala aktörer.

Information och dialog med lokala aktörer.

3. Beslut om nationalpark
• När alla förberedelser är klara föreslår 

Naturvårdsverket regeringen att bilda 
nationalpark.

• Regeringen föreslår riksdagen att bilda 
nationalpark

• Riksdagen beslutar att nationalparken  
får bildas

• Regeringen beslutar om syfte, avgränsning 
och förordning för nationalparken.

• Naturvårdsverket beslutar om föreskrifter 
och skötselplan.

5. Skötsel av nationalparken
• Länsstyrelsen eller utsedd organisation 

sköter nationalparken utifrån skötsel-
planen.
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Nationalpark – naturens guldstjärna
Nationalpark är det finaste ett naturområde kan bli. Tillsammans bildar Sveri-
ges 29 nationalparker (2015) en storslagen helhet av olika landskapstyper – från 
Söderåsens lummiga bokskogar till Sareks storslagna fjällvärld. Från Kosterhavets 
myllrande korallrev till Gotska Sandsöns böljande sanddyner. 

Därför bildas en nationalpark
Nationalparkerna 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 
sparar ett naturarv åt oss och kommande generationer. Nationalparkerna sparar 
helt enkelt ett urval av unika landskap som tillsammans bildar en helhet över  
landet. Parkernas natur är storslagen eller särpräglad och har höga värden. 
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Vad kan nationalparken tillföra?
En nationalpark lockar många människor till naturupplevelser och får ofta stor 
uppmärksamhet nationellt och internationellt. En nationalpark innebär uppmärk-
samhet för trakten, kommunen, länet och Sverige. Och den är, på många sätt, en 
tillgång för bygden. Nationalparken har ett långsiktigt starkt skydd och innebär 
vanligtvis fler besökare, ökad naturturism och att naturen görs mer tillgänglig för 
besökare. Satsningar på entréer, information och leder i en nationalpark ger  
en bra naturupplevelse. Samtidigt är satsningarna ett sätt att styra besökare till 
områden som har möjlighet att ta emot besökare och inte är så känsliga för skada 
eller störning.

Grund för att bilda nationalpark
Riksdagen har antagit 16 mål för miljön i Sverige som bland annat innebär att vi 
ska skydda mer skog, mark och vatten från exploatering. Att skydda natur är en 
viktig del i det internationella miljöarbetet inom FN och EU. Nationalpark är en 
skyddsform som används över hela världen.

De flesta bestämmelser om att bilda nationalpark finns i miljöbalkens sjunde  
kapitel och nationalparksförordningen. 

Många deltar i arbetet
Naturvårdsverket tillsammans med länsstyrelserna leder arbetet för att bilda en 
nationalpark. Men processen att bilda en nationalpark involverar många fler  
aktörer. Några exempel är kommunen, lokalbefolkning, turistföretag, berörd  
sameby, myndigheter, nationella och lokala organisationer. Delaktighet gör att 
nationalparken får en bättre utformning. 
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Skillnad mellan naturreservat och nationalpark
Det finns flera sätt för samhället att skydda eller ge stöd för skötsel av värdefulla 
miljöer. Utöver nationalparker finns naturreservat, biotopskyddsområden, natur-
vårdsavtal och miljöersättningar inom jordbruket. En viktig del av skydd och 
skötsel av den svenska naturen vilar också på markägarnas frivilliga naturhänsyn. 

Om naturen där du bor är aktuell som nationalpark betyder det att den har så 
höga värden att den bör få det starkaste skyddet svensk lagstiftning kan ge.

Nationalpark Naturreservat

• Beslutas av regering och  
riksdag

• Beslutas av länsstyrelse  
eller kommun

• Skydda större naturområden av 
utvalda landskapstyper

• Naturen i en nationalpark ska  
vara i naturligt skick

• Skyddar all slags värdefull natur 
inklusive småområden

• Syftet är att bevara området i ett 
naturligt skick och samtidigt  
möjliggöra för friluftsliv

• Syftet är att bevara arter och livs-
miljöer och/eller friluftsliv

• Marken ägs av staten • Marken kan ägas av kommunen, 
enskilda markägare eller staten

Hur går urvalet av nya nationalparker till?
Naturvårdsverket har en långsiktig plan med förslag till nya och utvidgade natio-
nalparker. Utgångspunkterna för vilka områden som finns med i planen är miljö-
balken, internationella kriterier för nationalparker och en princip för att skapa ett 
nät av nationalparker över landet. Att naturen har särskilda värden är en förut-
sättning för att en nationalpark ska vara aktuell.
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Information om nationalparker
• För besökare finns en webbplats där alla de 29 nationalparkerna finns samlade, 

sverigesnationalparker.se. 
• För dig som vill veta mer om hur en nationalpark bildas eller hur arbete med 

nationalparker går till finns mer information på naturvardsverket.se. 
• Vill du veta mer om arbetsläget för en planerad nationalpark, se länsstyrelsens 

webb i det län där området ligger. 

Beslutet om nationalpark tas av riksdagen
När markfrågorna är lösta och det finns en samsyn kring att bilda nationalpark 
i området lämnar Naturvårdsverket ett förslag om att bilda en nationalpark till 
regeringen. Ofta har förslaget varit på remiss, det vill säga att alla berörda aktörer 
har fått komma med synpunkter.  

Regeringen lämnar frågan till riksdagen som beslutar om parken får bildas. Reger-
ingen beslutar därefter att området är nationalpark, anger dess syfte och gränser. 
Sedan beslutar Naturvårdsverket om föreskrifter (vilka regler som ska gälla i par-
ken) och skötselplan (hur parken ska skötas). 
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Vad händer när nationalparken är bildad?
Då planerar arbetsgruppen för en invigning av nationalparken. Invigningen har 
ofta karaktären av manifestation och folkfest. 

Vem sköter nationalparken?
Nationalparken sköts av länsstyrelsen eller annan av regeringen utsedd förvalt-
ningsorganisation i området. Förvaltaren följer den skötselplan som beslutats. 

Hur sköts nationalparken?
Skötseln utgår från syftet med nationalparken och ska ge naturupplevelser och 
ökad kunskap om naturen. I en nationalpark jobbar man för att naturen ska vara 
tillgänglig. Det kan handla om att rusta upp vägar och byggnader, anlägga nya 
vandringsleder och entréer, sätta upp informationstavlor och göra rastplatser etc. 
Informationen om och i nationalparkerna följer varumärket ”Sveriges national-
parker”. Guldkronan är en symbol för de svenska nationalparkerna. I vissa  
nationalparker finns ett naturum, ett besöksscenter, en port ut i naturen. 

Vad tycker svenska folket om nationalparker?
Svenska folket har ett stort intresse för naturen och det finns ett starkt stöd för 
landets nationalparker. Studier visar att 86 procent av den svenska befolkningen 
tycker att nationalparkerna är viktiga för att behålla naturen orörd för framtida 
generationer. Tre procent av befolkningen anser att det finns för mycket skyddad 
natur i Sverige. 

2014 hade de svenska nationalparkerna 2,4 miljoner besökare. Undersökningar 
visar att parkerna i första hand besöks för att de erbjuder vacker, orörd natur. 

Över 90 procent av de kommuner som har en nationalpark i sitt område anser att 
nationalparkerna ger kommunen positiv PR. 
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Sveriges nationalparker skyddar landets mest värdefulla och sevärda natur. Det finns idag 29 national- 
parker i Sverige. Nationalparkerna bildas för att långsiktigt bevara stora landskap i ett naturligt tillstånd 
och skapa möjligheter till friluftsliv.

Att bilda en nationalpark handlar också om att locka fler människor till naturen, att inspirera fler till 
att lära mer och tycka om naturen. Det är en lång process att bilda eller utvidga en nationalpark och 
många aktörer är delaktiga. Hela arbetet sker i dialog med lokala, regionala och nationella aktörer.

I denna broschyr får du veta hur det går till att bilda en nationalpark. Vill du veta mer om Sveriges  
nationalparker, besök sverigesnationalparker.se


