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Naturens års nätverksmöte 4:2015  
Hur kan nätverkssamarbetet bli ännu mer värdefullt? 

 
1. ”Hur kan vi göra nätverksarbetet ännu mer värdefullt?” Deltagarna ombads skriva ner på 

postits: (liknande svar har samlats i grupper) 
 

a.) I vilka frågor skulle du vilja ha stöd av nätverket? 
 

• Mer om hur vi arbetar gentemot nyanlända. 
• Ta fram gemensamma material för nyanlända om naturen och utomhuspedagogik. 
• Goda exempel på arbete med nyanlända, integration och natur. 
• samarbeten i integrationsfrågan (Skansen) 
• Exempel på material, verksamheter som vänder sig till första generationens svenskar 

 
• samarbeten inom naturvägledning/ekosystemtjänster (Skansen) 
• Hur når vi ut med kunskap/information om ekosystemtjänster? 
• Hur kan vi mäta effekterna (av vårt arbete)? 
• Har vi påverkat? 
• Hur ska vi göra ekosystemtänket relevant? 
• Hur Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om ekosystemtjänster kan kommuniceras till 

våra medlemsföreningar 
• Konkreta tips om hur man arbetar med ekosystemtjänster 
• Konceptualisera/paketera ekosystemtjänster 

 
• Bygga relationer 
• Nätverket är viktigt för att hitta olika typer av samarbeten 
• Bra att få inspiration av andra organisationer 
• Nätverkskontakter (viktigt på många områden) 

 
• Erfarenhetsutbyte om kommunikation (natur, friluftsliv) 
• Tips för att nå olika målgrupper (vad passar vilka?) 
• teknik för distansföreläsningar, gärna webbaserat för mottagaren. 
• Erfarenhetsutbyte kring kampanjer, NatureAlert tex. 
• Bra material: informations-/undervisningsmaterial 
• sammanställning 
• Hur gör ni sociala medier? 
• Tips/erfarenhetsutbyte kring hur andra arbetar med allemansrätten 

 
• Omvärldsanalys 
• Kunskap 
• Nulägesanalys 

 
• Gemensamma event (medverkan på mässor) 
• Samarbete kring ”Upptäck Sveriges natur och naturskydd” 
• Gemensamma utmaningar i tex juridik, upphovsrätt, marknadsföring, lobbyverksamhet, 

omvärldsanalys – genom föreläsningar och diskussion.  
• Programserie, undervisning i skolan (Skansen) 
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• Stärka föreningslivets position/inflytande i kommunerna genom goda exempel, metodiskt 

arbete 
• Lärande utomhus: Föreläsningar om metodik, målgrupper, nytta och forskning (fördelar). 

Följa upp arbetet med Nationell norm för utbildning av naturguider 
 

 
b.) Hur skulle det kunna gå till? (Vad behöver du?) 
 

• Föreläsningar, samtal, interaktivt arbete. 
• Gemensamt informationsprojekt 
• Hitta samverkansområden för att bli starkare. 
• Gemensamt forum för att dela nyheter 
• Nätverksmöten 
• Studiebesök hos varandra 
• Gemensamma uppdrag 
• Föreläsning: Hur jobbar samhällsplanerare med ekosystemtjänster? 
• Nyanlända: Erfarenhetsutbyte, länkar. 
• fördjupning om metoder och material om integration 
• Relationer: Nätverksträffar, kontaktuppgifter 
• ”Tipskatalog” – samla befintligt material och sprida inom nätverket 
• Konceptualisering av ekosystemtjänster: en mindre grupp intresserade skulle kunna träffas 

+ ev. expertstöd och föreläsare  
• Utbyte av spetskompetens inom olika områden. 
• exempel på samarbeten mellan nätverkets medlemsorganisationer nationellt, regionalt och 

lokalt 
• exempel på informationsmaterial om ekosystemtjänster riktat till en intresserad allmänhet 
• Omvärldsanalys: Bjuda in representanter, föreläsare från motsvarande våra 

medlemsföreningar 
• Gemensamma event: Utse någon som samordnar gruppen. Besluta om ett projekt per år. 
• Föreläsningar, kurser i bla strategisk hållbarhet. (Alla får bidra fa täcka ev kostnader) 
• Workshop om erfarenheter av att kommunicera ekosystemtjänster 
• Ett forum för utbyte mellan nätverksträffar, tex facebookgrupp (finns! Maila 

lena.malmstrom@slu.se eller stina.soderqvist@naturvardsverket för att gå med)) 
• Nulägesanalys: att alla berättar om aktuellt nu och framåt är bra! 
• Gemensamma plattformar 
• Nätverket skulle kunna göra en gemensam satsning per år. 
• Goda exempel: studiebesök hos andra än nätverket 
• Alla organisationer tar fram sin bästa aktivitet när det gäller utomhusaktivitet. Sätts ihop 

till en idébank för ett arbete med asylboende. 
• Det finns stor potential i mässor som tex SkogsElmia! Här kunde man gärna samarbeta 

flera aktörer kring ett gemensamt budskap att värna om naturen. Kontakta Anette Håkans, 
ArtDatabanken, om intresserad! 

• kan arbete med Naturvårdsverkets olika regeringsuppdrag samordnas på något sätt (tex 
kommunikation om skyddad natur + kommunikation om ekosystemtjänster)? 

• Lyfta fram exempel på allt det fantastiska jobb som görs på lokal/regional nivå för natur 
och friluftsliv i LONA-projekten 

• Lära mer om Agenda 2030 genom inbjuden talare och studiebesök 
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2. På väggen satt en lista med de önskemål om nätverksmötena som framkommit vid tidigare 
träffar. Deltagarna fick ranka vilka de är mest intresserade av: 
 
xxxx Rundor, aktuellt från aktörerna 
xxx Vill på mötena få koll på nytt inom naturvård, miljövård, Naturens år, miljömålen 
xxx Erfarenhetsutbyte i nätverket om att kommunicera ekosystemtjänster 
xxx Project Wild Thing 
xx PR-byrå 
xx Gemensamma diskussioner 
xx Tid under mötena för att hinna prata med varandra 
x Föreläsningar 
x Besöka brandområdet i Västmanland 
x Hur ser Naturvårdsverket på samverkan med civilsamhället? 
- Kommunikation 
- Information om hemsidor, facebook etc får man hellre på annat sätt. 
 
 
 
 
Anteckningar Lena Malmström, CNV 
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