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WEBBINARIUM
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Naturvägledning bidrar till att deltagaren utvecklar sin 
egen relation till naturen och kulturlandskapet. 
www.slu.se/cnv/naturvagledning . 

E-posta cnv@slu.se för att prenumerera på nyhetsbrev.

http://www.slu.se/cnv/naturvagledning
mailto:cnv@slu.se


Spelas in. www.slu.se/dokumentation-np-webbinarier

Ha ljudet avstängt

Ställ frågor i chatten

Utvärderingsblankett via e-post

Om tekniska problem:

1. Kliv ur mötet och gå in igen via möteslänken

2. Ring Per B på 0709468851.

OM TEKNIKEN

https://www.slu.se/dokumentation-np-webbinarier


Hur förvaltare med hjälp av konsulter, kan ta fram nationalparksskyltar, 
audioguider, foldrar mm, där innehållet motsvarar världsledande pedagogik. 

• Krav i upphandling

• Förarbete

• Löpande kommunikation med konsult

TEMAT FÖR WEBBINARIET



1. Slutsatser från förarbetet till webbinariet

2. Samtal med Rie Stagegaard utifrån hennes erfarenheter kring upphandling 
av obemannad naturvägledning

3. 10 minuters paus

4. Anna Berhan berättar om lärdomar från samarbete med konsult till Abisko 
nationalpark 

5. Erik Unnerfeldt och Mats Ericson utifrån sina konsultperspektiv

6. Allmän frågestund

7. Vad vi tar vi med oss

PROGRAM FÖR WEBBINARIET



Vår gemensamma målbild:

Vi ska vara den mest populära naturattraktionen 
i Europa. Genom världsledande pedagogik i 
naturen.

Våra ledord: 

• Naturupplevelser 

• Kvalitet 

• Kunskap



SLUTSATSER FRÅN FÖRARBETET TILL 
WEBBINARIET

PER SONNVIK



• Anlita konsult eller inte? Skiljer sig mycket åt mellan länsstyrelser. 

• Göra texter på länsstyrelsen

• Hur har ni gjort?

• Tar tid både att vara beställare och att göra det på länsstyrelsen

• Hitta konsult som tycker projektet är roligt

• Att äga allt material

• Erfarenhetsutbyte mellan förvaltare via SharePoint och informellt

Några slutsatser



SAMTAL UTIFRÅN RIES ERFARENHETER 
KRING UPPHANDLING AV OBEMANNAD 

NATURVÄGLEDNING



BENSTRÄCKARE 
10 MIN



LÄRDOMAR FRÅN SAMARBETE MED 
KONSULT TILL ABISKO NATIONALPARK

ANNA BERHAN



UTIFRÅN KONSULTPERSPEKTIV

ERIK UNNERFELDT
MATS ERICSON



Frågor till alla presentatörer

ALLMÄN FRÅGESTUND



Ytterligare ett webbinarium av CNV. 

• 17 november: Fortbildningar som kompletterar 
aktörsutbildningen. 

https://www.slu.se/np-webbinarier

Naturvårdsverkets webbinarier om varumärket: 

• 20 oktober: Erfarenhetsutbyte i arbetet med sociala medier för 
Sveriges nationalparker 

• 21 oktober: Grundutbildning inom varumärket Sveriges 
nationalparker

KOMMANDE AKTIVITETER:

https://www.slu.se/np-webbinarier


Tack för att ni deltog!

Inspelning av webbinariet publiceras online.

Frågor? Per.sonnvik@slu.se

slu.se/cnv
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