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Anteckningar Samverkansmöte Naturens år 2016-11-18,  
Plats: Naturvårdsverket, Valhallavägen, Stockholm 
 
 
1. CNVs Lena Malmström och Stina Söderqvist, Naturvårdsverket och Lena Malmström, CNV och 

samordnare för Naturens år, hälsade välkomna. 
 

2. Nätverket välkomnade Riksantikvarieämbetet som ny medlem. Lennart Nilsson, utredare 
kulturvårdsavdelningen Kulturvårdsstöd presenterade RAÄs arbete med naturvård där det 
biologiska naturarvet är centralt. 
 

- Det finns intresse i gruppen att hålla ett möte på Gotland (i vår). 
- CBM och RAÄ tar fram en utbildning om helhetssynen på natur och kultur. Mer info 

kommer i vår. Till dess, kolla gärna Vårda väl-bladen om biologiskt kulturarv. 
 

Runda 
Sv. Jägareförbundet: Nu är det jaktsäsong. Sverige är bra på avskjutningsstatistik, allt man fäller ska 
rapporterad in. Nu börjar man också med stödutfodring fa djuren under senvintern ska hitta till 
födoställen. Rovdjursförvaltningen tar mycket tid. Jägareförbundet och WWF enas om att de har 
olika åsikt. Utländska jägare kan idag köpa upp jaktkorten ovan trädgränsen. Lokalbefolkningar inte 
nöjda. Sveriges vildnad – seminarium 2 dec. Alla har fått inbjudan. 

Skärgårdsstiftelsen: Projektet Utbildningsplats Skärgården avslutas. Vill gärna kunna berätta mer om 
kulturspår i landskapet. Arbetar med skyltar under 2017 – vad vill besökaren veta? Kommer att delta 
i konferensen Mötesplats skyddad natur (se mer under På gång på Naturvårdsverket). Sandra och 
fyra ungdomar håller ett seminarium om att få ut unga i naturen. 

Friluftsfrämjandet: Skogshjältarna, ett projekt som vänder sig till skolor i socioekonomiskt utsatta 
områden, avslutas i Skärholmen efter 3 år, men lever vidare i Jönköping och Göteborg. Naturparkour 
fortsätter i samarbete med kommunerna fa konstruera en bana. Har gett en ny målgrupp. 
Meningsfull väntan erbjuder friluftsaktiviteter för personer på asylboenden på temat folkhälsa, 
livsglädje, friluftsmiljö. Tillsammans med HSR. 

Svenska fenologinätverket har etablerat sig som miljöövervakningsverksamhet. Naturens kalender 
rullar på. Kampanjerna Vårkollen och Höstkollen, tillsammans med Svenska botaniska föreningen, har 
blivit mycket populära! Nu vill man bevaka fjällekologin och tillsammans med turistnäringen utveckla 
FenoCam: Ta bild av naturen analysera hur grön den är. Samarbeten också med Hembygdsföreningar 
om historiska databaser samt Skärgårdsstiftelsen fa nå skärgårdsskolor. 
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 Världsnaturfonden har nu över 
190 000 medlemmar! Har jobbat 
extra med Svenska pärlor, områden 
med höga natur-(och kultur-)värden 
som inte har skydd, men som borde 
ha skydd. Har fått mycket press mm. 
WWF har också undersökt hur 
mycket hur mycket barn är ute i 
naturen, hur man upplever naturen. 
Har också havskampanjer, poddar, 
projekt om nerskräpning osv. 

Håll Sverige rent utvärderar årets kampanjer: Det har gått mycket bra, man har nått mycket folk. 
Kontoret flyttar till Liljeholmen i dec. HSR-konferens 7-8 dec – alla är välkomna! Marin nedskräpning, 
engagera unga, Meningsfull väntan tillsammans med Friluftsfrämjandet. Skräpholksprojektet, har 
varit mkt uppskattat av allmänheten. PLOGGA = jogga och plocka skräp. Öppnar för fler samarbeten: 
Kan holkar placeras på fler ställen? Vill också utveckla metod för skräpmätning i naturen. 

Svenska botaniska föreningen håller en valideringskonferens: Hur kan vi bekräfta att data i 
Artportalen stämmer? Som en referens gör man landskapslistor: Om en rapport sticker ut (dvs arter 
som inte finns på listan dyker upp), så flaggas det upp och kan kollas. Ojnareskogen bevakas och vi 
skriver om den. Skriften ”Fjällens historia: fjällen klimatet och människan” kan beställas från Maria 
om någon vill ha. ”Upptäck blommornas värld” har blivit mycket populär och studiecirklar har bildas. 

Centrum för naturvägledning tar tillsammans med Albaeco fram en exempelsamling om 
ekosystemtjänster. Samverkansnätverket har tillfrågats om att delta i referensgrupp. Två pågående 
samarbeten med RAÄ: Planering av kulturvägledning samt forskning om natur- och 
kulturarvskommunikation. Välkomna på seminarium i vår: 1. Digital teknik för vägledning och 
information i naturen 25-26 januari.  2. Att guida om fåglar (mer info inom kort på cnv.nu). CNV 
deltar i Mötesplatsen. CNV och CBM ger tillsammans ut ett nummer av Biodiverse i februari, tema 
kommunikation om biologisk mångfald. 

Naturum och Nationnalparkernas hus, Tyresta. Sveriges naturum har 1,6 miljoner besökare 
tillsammans. Tyresta har ökat med 6 000 besökare i år. Visningsgårdens verksamhet har startat och 
nästa år öppnas för skolklasser. Välkomna att träffa naturumen på Mötesplatsen! Tillsammans med 
HSR har man tagit fram en närnaturstig om allemansrätten. 

På gång på Naturvårdsverket  
NV arbetar intensivt inför konferensen Mötesplats skyddad natur som arrangeras tillsammans med 
Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelserna, som en arena för samtal. Münchenbryggeriet, 
Stockholm 28-29 nov. Om resultatet faller väl ut, kan konferensen återkomma (ej varje år). 

Hur många medlemmar har organisationerna?  

Världsnaturfonden 190 000 i Sverige 

SOF-BirdLife  17 000 

Naturskyddsföreningen  224 000 

Sv. botaniska föreningen  2 300 och 29 medlemsfören. 

Friluftsfrämjandet 89 000 

(NB. uppgifterna ej faktagranskade) 
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NV omorganiseras: Efter årsskiftet blir organisationen helt ny. Claes Svedlindh blir ny chef för 
naturenheten. 

Har gjort en studie om att värdera effekterna av naturum med fleras arbete med sociala medier.  
Resultaten presenteras under Mötesplatsen samt i ett webbinarium 7 december. 

Titta gärna in på NVs hemsida där man beskriver förslag på nya nationalparker (Bästeträsk, Åsnen) 
och utvidgningar av befintliga nationalparker (Tiveden, Björnlandet).  

Nedskräpning: Ett förslag om har lämnats in i oktober, där kommunerna åläggs större ansvar för 
skräp som kan skada djur och natur.  

Tankesmedjan för friluftsliv hålls 6-7 april i Sundsvall. Tema är Natur för barn och unga. 

Tips om en bra podcastserie: Storslagen fjällmiljö  

 

”Den lyckliga nörden”  
Henrik Ekman, biolog, journalist naturfotograf och författare visade bilder och talade om hur ett 
naturintresse uppstår och bibehålls. Hur ombesörjer vi återväxten? 
 
Claes Svedlindh, ny chef för Naturvårdsverkets naturavdelning, kom på besök. Omorganisationen 
sker i kraft vid årsskiftet. Friluftslivet ligger under en annan avdelning (samhälle). Vi kommer att få 
träffa CS igen. 
 

Framtiden 
• En utvärderingsenkät kommer att skickas till alla kontaktpersoner under december. 
• Naturvårdsverket behöver nätverkets synpunkter för att snart kunna besluta i två viktiga frågor. 

Dessa kommer att ställas i samband med utvärderingsenkäten. Eftersom besluten är viktiga för 
vår fortsatta samverkan – de anger i viss mån formen för samverkan -, så ber vi er hålla utkik 
efter mailet och att förankra och besvara frågorna i era organisationer: 
1) Hur vill nätverket arbeta med loggan fr.o.m. 2018? Naturvårdsverket ser två alternativ:  

a. Loggan visar ett gemensamt tema under innevarande år. (Loggan skulle alltså, 
precis som idag bytas varje gång temat ändras). 

b. Loggan symboliserar samverkan i nätverket Naturens år. (Loggan skulle i detta fall 
vara densamma från år till år, inget tema anges i bild eller text). 

2) Vilka tankar och önskemål om tema har ni inför 2018? Ska vi, om utfallet blir b i frågan ovan, 
fortfarande arbeta med teman?  

Under mötet hann vi diskutera frågorna helt kort. Kommentarer: 
− SBF: ”Lättare att vara del av ett nätverk med en återkommande logga.” 
− Jägareförbundet: ”Det vore bra också med en kortare formulering om vilka vi är och vad vi 

står för.” 
− Sv. fenologinätverket: ”Ett avgränsat tema har varit bra för att fokusera arbetet. Det 

fungerat förstås särskilt väl när det länkar in i den egna verksamheten.” 
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Om tema 2018:  
”Natur och kultur” skulle enligt flera mötesdeltagare kunna vara ett bra tema för 2018, bl a. eftersom 
länsstyrelserna arbetar med grön infrastruktur, biologiskt kulturarv är intressant. Människor och 
berättelser är viktiga i kommunikationen om naturen: ”Ofta är det med kulturella inslag man fångar 
publiken.” 
 
 

Nästa möte  
Välkomna till Upplandsstiftelsen 10 februari 2017. Stiftelsen sitter i nya lokaler invid Uppsala 
Centralstation, Storgatan 27, karta. Under dagen planerar vi också att besöka Biotopia, Uppsalas 100 
år gamla biologimuseum. Idag producerar de bland annat Naturpodden. Hur gör man poddradio om 
natur – kanske får vi tom testa?  Inbjudan mailas ut och postas på facebook i december. 
 

Deltagare 
1. Christina Nilsson-Dag, Svenska jägareförbundet 
2. Sandra Löfgren, Skärgårdsstiftelsen 
3. Göran Andersson, Friluftsfrämjandet 
4. Kjell Bolmgren, Svenska fenologinätverket 
5. Lennart Nilsson, Riksantikvarieämbetet 
6. Torbjörn Hegedüs, WWF 
7. Anna Grundén, Håll Sverige rent 
8. Maria van der Wie, Svenska Botaniska föreningen 
9. Eva Sandberg, Centrum för naturvägledning 
10. Stina Söderqvist, Naturvårdsverket 
11. Lena Malmström, CNV 
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