Föreskrifter för allmänheten

Viktigt att tänka på när du besöker
Sonfjällets nationalpark
Inom nationalparken är det förbjudet att:
1. bortföra mineral eller annat geologiskt material
2.
3.
4.
5.
6.

bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, ris och buskar. Det är
däremot tillåtet att ta lösa torra grenar och kvistar från marken för att elda.
plocka eller gräva upp växter. Bär- och svampplockning är dock tillåtet.

7.

inplantera växt- eller djurart
samla in eller fånga insekter, fiskar eller andra djur eller på annat sätt störa djurlivet
jaga eller fiska. Man får dock fiska i Styggtjärn och i Valmen med gällande fiskekort och
enligt de begränsningar som Hedvikens fiskevårdsområde bestämt.
använda motordrivet fordon utanför anvisade vägar och parkeringsplatser

8.

ställa upp husvagn eller husbil

9.

landa med luftfarkost

10.

flyga närmare marken än 300 meter

11.

rida

12.

medföra okopplad hund

13. sätta upp tavla, affisch eller dylikt
14. ordna orienteringskontroller eller markerade spår
15. utföra kalkning, dock får, efter tillstånd av Naturvårdsverket, kalkning ske i vetenskapligt
syfte inom särskilt avgränsat område.
Utan länsstyrelsens tillstånd är det inom nationalparken förbjudet att:
- utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering,
insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön,
- genomföra organiserade turer eller andra organiserade aktiviteter
a. fler än tre gånger per år,
b. med fler än 35 deltagare utanför anvisade stigar, anläggningar och platser,
c. som innebär övernattning mer än en natt i följd på samma plats,
- genomföra idrottstävlingar eller idrottsarrangemang.
Andra regler gäller om du vill bedriva någon annan form av verksamhet i området, se
aktuellt nationalparksbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar
att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.
Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och
vistas samt om ordningen i övrigt inom nationalparken.
Aktuellt nationalparksbeslut finns på:
www.lansstyrelsen.se/jamtland

