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  Ursäkta röran – vi bygger om!

Byggstart i Tivedens
nationalpark

Presskontakt:
Karin Stenström
010-224 82 68

För mer info:
Daniel
Gustafson
naturvårdsbiolog
010-224 87 53

 

Mer
information:

Tivedens
nationalpark

Vad är en
nationalpark

 

Pressbilder:
Ange fotograf
Elisabeth
Karlsson.

Stenblock i
Tiveden

Vitsand

Stora förändringar är på gång i Tivedens nationalpark. De kommande
tre åren utvidgas den populära nationalparken och entréer och
information rustas upp. Allt beräknas vara färdigt 2017. Vi börjar med
att bygga ut parkeringen vid Vitsand, och det arbetet startar nu!

Varje år kommer omkring 110 000 besökare till Tivedens nationalpark. En
siffra som väntas öka under de närmaste åren. Det stora antalet besökare
innebär många utmaningar för hur vi ska sköta nationalparken utan att
besökarnas intressen krockar med naturen. Entréerna, rastbord, vägvisning
och skyltar är föråldrade och behöver ses över och kompletteras. Vid
huvudentrén ska en ny informationsstuga byggas
– Under högsäsong och fina sommardagar blir det lätt fullt på parkeringarna,
både vid huvudentrén och vid den populära badstranden Vitsand. För att
minska trängseln bygger vi om parkeringarna, säger Daniel Gustafson
naturvårdsbiolog på Länsstyrelsen i Örebro län.
Strömmen av besökare i Tiveden innebär stora möjligheter för de som bor i
området. Många har en inkomst från turismen genom att bland annat erbjuda
boende, mat, guidning och ridturer.
– När entréer, informationsskyltar och vandringsleder rustats, hoppas vi att
flera väljer att stanna flera dagar i området, säger Daniel Gustafson
naturvårdsbiolog på Länsstyrelsen i Örebro län.
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Trehörningen

 

Förutom upprustning av huvudentrén och Vitsand kommer en ny entré att
byggas vid Ösjönäs.
Arbetet som startar vid Vitsand den här veckan kommer att pågå under
nästan tre år. Helt färdigt beräknas det vara i maj 2017.
 
Fakta om Tiveden: Av nationalparkens besökare kommer drygt hälften
från Tyskland. Många kommer från andra länder i Europa. Bara 30 procent
av besökarna kommer från Sverige.
Tivedens nationalpark utvidgas med cirka 630 hektar, vilket innebär att
parken ökar i storlek från 1350 till närmare 2000 hektar.
Efter utvidgningen kommer stora delar av sjön Trehörningen ingå i
nationalparken, samt ett tillskott av mycket värdefull skogsmark i öster.
Nationalparken får en ökad biologisk betydelse och ökade möjligheter för
naturupplevelser.
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