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PRESSRELEASE
Laxå kommun föreslås bli ekoturism-område
Idag ställde sig kommunstyrelsen i Laxå kommun enhälligt bakom förslaget att utropa
hela kommunen till ekoturism-område. Ärendet lämnas nu vidare och det blir
kommunfullmäktige som på sammanträdet den 22 mars får fatta det formella beslutet.
Större delen av Tiveden ligger i Laxå kommun och därför ligger det i förslaget att
området ska heta Tiveden Ekoturism-område eller internationellt Tiveden Ecotourism
Area. Laxå är Sveriges första miljödiplomerade kommun och man blir nu också först
med att utropa en hel kommun till Ekoturism-område om förslaget antas av
kommunfullmäktige.
-

Det känns otroligt spännande och stimulerande, säger kommunstyrelsens
ordförande Bo Rudolfsson (KD). Jag är också glad att alla partier i
kommunstyrelsen står bakom idén. Tiveden Ekoturism-området skulle kunna
vara en viktig pusselbit för att skapa fler jobb i vår besöksnäring och för att
öka attraktiviteten för platsen Laxå. Vi vill att fler ska upptäcka vår kommun
som en bra plats att leva och verka på. Men förslaget är större än så. Här får
kommunen en möjlighet att peka ut en riktning där vi tar vårt ansvar för att
skapa en hållbarare värld. Detta är helt i linje med vår nyligen beslutade
vision; En välmående plats med hög trivselfaktor, stark sammanhållning och
öppenhet mot omvärlden.

-

Förslaget innebär inte att vi lägger några nya krav eller bestämmelser på våra
duktiga företagare, tillägger Bo. Många arbetar ju sedan länge seriöst med sitt
miljöarbete men jag hoppas att ännu fler ska bli delaktiga i att skapa en ännu
hållbarare kommun.

-

Eftersom Tivedens nationalpark ligger här och större delen av Tiveden utgörs
av Laxå kommuns yta var namnfrågan given, säger kommunens
näringsutvecklare Hans Traav som också är den som kommit med idén. Cirka
70 000 utländska turister besöker nationalparken varje år, de flesta från
Tyskland och Nederländerna, och vi tror att fler nu också kommer att upptäcka
våra naturreservat och andra intressanta naturvärden. Till exempel
Skagershultsmossen i Hasselfors som är en av Mellansveriges största
högmossar. Eller lyssna på ylande vargar i Vargavidderna. Vi hoppas också på
att fler svenskar upptäcker Laxå kommuns naturvärden eftersom närturism är
en viktig del i ekoturism.

Ekoturism beskrivs på Svenska Ekoturismföreningens hemsida enligt följande:
”Ekoturism är ansvarsfullt resande som bidrar till skyddet av naturmiljöer och till
lokalbefolkningens välbefinnande.”
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Källa: The International Ecotourism Society, 1992
Kontaktpersoner
Bo Rudolfsson (KD), Kommunstyrelsens ordförande, 070-580 93 92
Hans Traav, Näringslivsstrateg/kommunikatör, 072-235 96 60

www.laxa.se
Laxå kommun

Postgatan 2–4

695 80 Laxå

Tel 0584-47 31 00

Fax 0584-107 41

kommun@laxa.se

www.laxa.se

