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Kommunikation?

Jessica Ångström, naturumföreståndare
Nationalparkernas hus, Tyresta nationalpark



Tyresta nationalpark och 
naturreservat

Nationalpark med stora delar urskog 2000 ha
Naturreservat 3000 ha
Nära Stockholm
Många besökare



• Kvantitativa data: 1-1,3 miljoner besökare/år. Toppar under helger vår och höst
• Kvalitativa besöksundersökningar: Närboende, Stockholmsturister, barnfamiljer, vandrare

Vad vet vi om våra besökare?



Att förstå målgruppen

• Besökarundersökning 
sommaren 2019

• Årsjön: populär eldrastplats i 
hjärtat av nationalparken

• Syfte: Limit of acceptable 
change // hur mycket är för 
mycket 

• Urbanister och purister, olika 
upplevelse beroende på 
förväntan och intresse



Motiv för urbanisten: 
Uppleva orörd natur, känna naturens 
storhet, göra något trevligt med familj 
och vänner, familjevänligt

Motiv för puristen: 
Uppleva orörd natur och avskildhet

Median antal tält 4-8/dag. Men också 
tillfällen med 16-25 tält vid flera tillfällen 
under sommaren



Hur upplevde du 
följande under ditt 
besök vid Årsjön?

Mängden besökare är 
den faktor som påverkar 
upplevelsevärdet mest 
negativt både för purister 
och urbanister



Vilka problem med 
andras beteende har du 
upplevt vid Årsjön?

Både purister och urbanister 
störs av andra besökares 
bristande respekt för naturen 
och andra besökare

Framförallt upplevs 
högljuddhet som ett av de 
största problemen



Och av förvaltningen 
- eldning

• Vi river otillåtna eldstäder varje dag

• Fyra markbränder sommaren 2020

• Eldning tillåten på 13 iordningställda 
eldrastplatser, vid attraktiva 
målpunkter med ved (nudging) 

• Trängsel vid eldrastplatserna och 
jakten på stillhet leder till alltfler 
överträdelser av föreskrifter



Verktygslådan

• Föreskrifter
• Underlätta för besökaren 

att göra rätt /nudging
• Information
• Personligt möte i tillsyn 

och naturvägledning



”I Tyresta får du elda 

– men bara vid de iordningsställda 
eldrastplatserna!”



”I Tyresta råder det eldningsförbud, 
förutom vid…..”



Naturum och naturvägledning 
(ca 20-30% av besökarna via 
huvudentrén Tyresta by går in 
på naturum)



Föreskrifterna om 
eldning har fått 
egen rubrik på 
hemsidan.



Naturums
programverksamhet

Workshops i 
eldkunskap med ett 
lokalt outdoorföretag



Filmer på sociala 
medier



Missbruk av piktogram 



Riva, städa, återställa





Ökad tillsyn
(ca 380 timmar 
juni-augusti)



Hjälp av media



Humor 



2021 inga markbränder

• Samverkan internt: informationsinsatser och ökad närvaro
• Prioritera 
• Hela verktygslådan behövs
• Många avsändare hjälper
• Besökare vill hjälpa till



2022

• Hur kan vi få besökare att ta reda på vad som gäller INNAN 
man besöker ett naturområde? 

• Hur kan vi stötta besökare som vill hjälpa till?
• Fler eldrastplatser?
• Totalt eldningsförbud?





Frågor till Jessica







• Noux nationalpark i Finland: reserverbart tältområde mot betalning. 
20-30 euro per natt för området

• Naturvårdskort i Dalsland Nordmarken: mot betalning tillgång till 
hundratal lägerplatser med vindskydd, toaletter och ved mot 
betalning. 60 kr / natt och person

TÄLTPLATSER MOT BETALNING



•Prata om Det goda gästskapet med guidedeltagare som ingång till 
egenansvar i naturen. Film på Youtube

•Barn rädda godedjur från skräp. Hur har skräpet hamnat här?

•Improvisationsteater om nedskräpning som ingång till samtal med 
barn om allemansrätten

BYGGA IN SAMTAL OM NEDSKRÄPNING I NATURVÄGLEDNING

• Skräpbord i Trollskogen på Öland



REFLEKTIONSSTUND

Vad tar med dig från de senaste presentationerna? 

Fyll gärna i dina tankar i Google-dokumentet. 
Se länk i chatten.


