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Yttrande över Förslag till bildande av Åsnens 

Nationalpark 

 

SMHI har tagit del av rubricerade remisshandlingar och har följande synpunkter på de 

delar av ansökan som rör myndighetens ansvarsområden.  

 

SMHI anser att bildandet av Åsnens nationalpark mycket väl kan ge de fördelar som 

eftersträvas i förslaget, bl.a. att bevara ”höga naturvärden kopplade till naturtillståndet 

i såväl land- som vattenmiljöer och ett rikt växt- och djurliv”. SMHI anser även att en 

nationalpark kan gynna tillväxten av besöksnäringen på landsbygden och på så sätt 

skapa sysselsättning. Det finns goda förutsättningar att bygga vidare på det starka 

varumärke som Mörrumsån har bland naturintresserade och sportfiskare.  

 

Eftersom Åsnens nationalpark enligt förslaget handlar om att skydda naturen i och 

kring sjön Åsnen anser SMHI att det måste ställas höga krav på regleringen av Åsnen. 

SMHI föreslår att man i samband med bildandet av nationalparken ser över 

vattendomen för Åsnen och säkerställer att den uppfyller de miljökrav som ställs av 

gällande miljökvalitetsnorm. Detta omfattar passage för uppströms- och nedströms-

vandrande fisk, samt minimering av onaturliga flödes- och vattenståndsförändringar.  

 

SMHIs länsanalys av klimatförändringens effekter i Kronobergs län visar bl.a. att 

tillrinningen till Åsnen kommer att förändras. Snömagasinet och vårfloden kommer att 

ersättas av mer regn vintertid, vilket ger generellt högre tillrinning på vintern. 

Sommarhalvåret förlängs och ger en längre växtsäsong, vilket ger lägre tillrinning och 

en längre period med sjunkande nivåer (Figur 1). Sammantaget betyder detta att de 

senaste årens torka kan bli en mer frekvent företeelse i framtiden, i synnerhet vid torra 

vintrar. Eftersom även vinterhalvåret kan bli blötare måste vattendomen kunna hantera 

större extremer under året. I dagens vattendom fastställs en minimi-tappning ur Åsnen, 

men denna minimitappning kan behöva anpassas till det förändrade 

tillrinningsmönstret för att motverka onaturliga vattennivåer i Åsnen och vattenflöden 

i Mörrumsån. 
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Figur 1. Naturlig tillrinning till Mörrumsån i utloppet av Åsnen med dagens klimat 

(svart linje), och klimat i slutet av seklet med utsläppsscenarier RCP 4.5 (begränsade 

utsläpp av växthusgaser) respektive RCP 8.5 (höga utsläpp av växthusgaser),  

(blå respektive röd linje). 
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