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Nybro 

Politiker vill se ökad 
ekoturism 
Hornsö ekopark har stor potential för ökad ekoturism - och detta utan att 
områdets natur- och kulturvärden behöver hotas. Det menar flera 
naturorganisationer som nu hoppas få politisk draghjälp. 

 

Kristdemokratiska riksdagsledamöterna Kjell-Arne Ottosson och Gudrun 
Brunegård guidades i Hornsö ekopark. De anser att området är outnyttjat för 
ekoturism. 
Foto: Jan Stenqvist 

Ekoparken, som ägs och förvaltas av statliga Sveaskog, har under flera år diskuterats lokalt 
och regionalt för bildande av nationalpark. Argument har vägts mot varandra, men ännu är det 
långt kvar till ett statligt ställningstagande. Det kan ta minst fem år. 
Inte heller de sju regionala natur- och friluftsorganisationerna i sydöstra Sverige som i en 
skrivelse till länets riksdagsledamöter vill uppmärksamma ekoparkens potential tar tydlig 
ställning i frågan. 

[ – med tillstånd från Jan Stenqvist och Barometern ]



 

Per Jiborn, naturturismexpert från Västervik, efterlyser ett stärkt skydd av 
Hornsö ekopark - det kan gynna flera fågelarter samt insekter och växter. Att 
samtidigt en ökad ekoturism uppmuntras behöver inte vara en motsättning. 

 

– Vi vill främst se ett förstärkt skydd av parken och dess naturvärden, här finns en del kritik 
som framförts och framförs mot Sveaskogs förvaltning. Om sedan bildandet av en 
nationalpark är den rätta lösningen, det är oklart i nuläget, menar Per Jiborn, skribent och 
expert på naturturism. 
Med skrivelsen ville organisationerna att få länets riksdagspolitiker att fördjupa sig i 
naturturism och dess förutsättningar. 
Gudrun Brunegård (KD) var den första att nappa. På måndagen guidades hon i parken, och 
hade då med sig partiets talesperson i miljö- och landsbygdsfrågor, Kjell-Arne Ottosson samt 
regionrådet Anders Andersson (KD). 
 

 
Jan Herrmann, Naturskyddsföreningen i Kalmar län och Jan Brenander från 
Birdlife anser att naturvård och turism kan samsas. 
 
 
 
 



– En klassning som nationalpark skulle tveklöst ge området en högre status, men också 
innebära en rad frågeställningar som först måste besvaras. Hur ska människor ta sig till 
området? Vad finns det för boendemöjligheter? Hur ska tillgängligheten i området se ut? Hur 
ska det förvaltas och skötas? Det jag nu kommer att göra är att i en motion till riksdagen 
begära att staten undersöker möjligheterna att omvandla värdefulla områden till 
nationalparker, säger Gudrun Brunegård. 
– Det som krävs idag är en annan slags förvaltning. Även om Sveaskog pekar ut Hornsö som 
idealisk för friluftsliv gör bolaget väldigt lite för att utveckla områdets besöksnäring, säger 
Per Jiborn. 
 

 
Regionrådet Anders Andersson (KD) har inget emot idén om en nationalpark i 
Hornsö. 
Foto: Jan Stenqvist 

– Ja, det är jag. Kalmar län har redan idag en omfattande turism. Vi vill samtidigt bevara och ta vara 
på naturtillgångarna, och det är möjligt med en utvecklad ekoturism, menar han. 

Fakta: 
Hornsö Ekopark 

Hornsö Ekopark invigdes i oktober 2004 och är en av Sveaskogs 37 
ekoparker i Sverige. Området är ett cirka 9000 hektar stort skogsområde i 
Högsby kommun och Nybro kommun. Parken beskrivs som ett av västra 
Europas viktigaste områden för bevarandet av hotade insekter. Nära 700 
kända arter av vedlevande skalbaggar har identifierats, varav mer än 200 
arter finns med på rödlistan över hotade arter. 

Källa: Sveaskog 

Per Jiborn och de sju organisationerna bakom skrivelsen: Sydostentomologerna, 
Naturskyddsföreningen, STF, Smålands Flora, Ölands Botaniska förening samt två 
ornitologiska föreningar menar att naturturismen i Hornsö ännu är i sin linda. 

– För Sveaskog finns inga incitament för att utveckla ekoturismen. Det gör det däremot för 
kommunerna; här kan det handla om ett rätt stort antal nya arbetstillfällen, säger Per Jiborn. 

 


