
Nationalpark på Hornslandet - en möjlighet för Hudiksvall 
 

Till 

Hudiksvalls kommunstyrelse 

 

För kännedom till 

Region Gävleborg och Länsstyrelsen i Gävleborgs län 

 

 

Strax innan jul presenterade Skogsutredningen (SOU 2020:73) sitt slutbetänkande. Bland 

bortåt 50 förslag finns ett om att ombilda fyra ekoparker till framtida nationalparker. 

En av dessa är Hornslandets ekopark i Hudiksvalls kommun. 

 

Under rubriken Skyddad natur kan spela en aktiv roll för landsbygdsutveckling presenteras 

förslaget på sidan 627 och framåt i utredningens andra del. Förslaget är berett av 

Naturvårdsverket och under hösten samrådde myndigheten flera gånger med Sveaskog. I sin 

inledande sammanfattning skriver utredningen att ”skyddad natur kan bidra till bioekonomin 

och landsbygdsutveckling genom att utgöra en destination för en växande besöksnäring. 

Nationalparker bedöms ha bäst förutsättningar att fungera som tillväxtmotor och bör därför 

prioriteras.” Och vidare att ”riktlinjerna till Naturvårdsverket bör vara att de nya 

nationalparkerna vad gäller föreskrifter, skötsel samt anläggningar för besökare utformas på 

ett sätt som innebär förbättrade förutsättningar för naturturism och friluftsliv samt lokal och 

regional utveckling.”  På sidorna 643 till 645 beskrivs Hornslandets natur- och kulturvärden, 

förutsättningar för naturturism och friluftsliv, och befintligt områdesskydd på halvön. 

 

Vi menar att Skogsutredningens förslag skapar intressanta möjligheter för Hudiksvall och 

norra Hälsingland. Därför uppmanar vi kommunstyrelsen att snarast möjligt inleda samtal 

om vad förslaget kan innebära för Hudiksvalls kommun och dess invånare. En viktig part i 

den dialogen är de boende i Rogsta socken och på Hornslandet, som för två år sedan 

presenterade en lokal utvecklingsplan för området. I det underlaget framhålls turism, mer 

boende för besökare, bättre bussförbindelser och cykelleder som prioriterade möjligheter 

för landsbygdsutveckling. Vi bedömer att en framtida nationalpark mycket väl kan bidra till 

detta. 

 

Vidare bör även företrädare för ideell naturvård, friluftsliv och andra berörda föreningar i 

kommunen inkluderas i samtalen. Parallellt bör kontakter tas med länsstyrelse och region, 

eftersom en möjlig framtida nationalpark inte bara är en lokal angelägenhet, utan är en 

attraktion av betydelse och vikt för stora delar av Hälsingland. 

 

Skälen för att skyndsamt sjösätta denna process kan summeras i följande tre punkter. 

 



• Trots att närmare 90 procent av Gävleborgs län täcks av skogsmark är bara 2,5 

procent av den produktiva skogsmarken formellt skyddad. En nationalpark på 

Hornslandet kan bidra med ytterligare ett par tusen hektar skogsmark. Samtidigt 

skapas ett stort sammanhållet skogsområde på bortåt 7 000 hektar. Idag växer 

Sveriges äldsta tall på Hornslandet och här lever den ytterst sällsynta 

jättepraktbaggen tillsammans med många andra hotade arter. Skogsutredningen 

skriver att en framtida nationalpark har goda förutsättningar för att utveckla och 

stärka områdets många naturvärden.  

 

• Skogarna på Hornslandet kan binda en ansenlig mängd koldioxid de närmaste hundra 

åren. Detta är av särskild vikt de närmaste 30 åren, då Sverige siktar på att nå en lång 

rad ambitiösa klimatmål. En överslagsberäkning visar att till år 2050 kan skogarna på 

Hornslandet binda ytterligare en halv miljon ton koldioxid. Det motsvarar de samlade 

utsläppen från mer än 1 750 svenskar under samma tid. En framtida nationalpark bör 

också tillgängliggöras och marknadsföras på ett klimatsmart sätt med tåg, buss och 

cykel. 

 

• En möjlig nationalpark kan även bidra till landsbygdsutveckling och sysselsättning 

inom en växande naturturism. Längst ut på Hornslandet har Hölick Havsresort redan 

investerat flera miljoner i en anläggning, som de senaste åren har fördubblat antalet 

gästnätter och nu skapar bortåt tio årsarbeten. Företaget vill fortsätta växa och vill 

veta mer hur en nationalpark kan gynna den lokala besöksnäringen. Experter på 

svensk naturturism pekar på områdets läge, naturvärden och storlek som särskilt 

gynnsamma. I den lokala utvecklingsplan från april 2019 för Rogsta socken och 

Hornslandet betonas just turismen som en avgörande styrka och framtida 

affärsmöjlighet. 

 

 

Utifrån detta hoppas vi att Hudiksvalls kommun snarast inleder en process för att undersöka 

intresset, förutsättningarna och möjligheterna kring en framtida nationalpark på 

Hornslandet. 

 

Hudiksvallsbygdens Naturskyddsförening  

Omställning Hudiksvall 

Friluftsfrämjandet Hudiksvall 

Naturskyddsföreningen Gävleborg 

 

 

 



Källor och hänvisningar: 
 

Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen (SOU 2020:73) 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/11/sou-202073/ 

 

Markanvändningen i Sverige efter län (SCB 2015) 

https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0803__MI0803A/MarkanvLan/ 

 

Statistik om formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv 

skogsmark (DNR 2018/4167) 

https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/publikationer/2019/rapport-2019-18-statistik-om-formellt-skyddad-

skogsmark-frivilliga-avsattningar-hansynsytor-improduktiv-skogsmark.pdf 

 

Den nordiska skogens klimatnytta 
https://nordicforestresearch.org/wp-content/uploads/2017/11/svensk-A4.pdf 

 

Nationalpark en chans för Hudiksvall 
https://www.reslust.org/skog/nationalpark-en-chans-for-hudiksvall/ 
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