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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 Katrin på 0738009245.

OM TEKNIKEN

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


Aktörssamverkan efter utbildning

1. Introduktion

2. Kosterhavets nationalpark

3. Kullaberg och European Charter for Sustainable Tourism

4. Paus 

5. Fulufjällets nationalpark

6. Allmän frågestund 

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



Söderåsen

• Olika inriktningar på utbildningen

• Ambassadörskap för aktörer

• Lokal guidediplomering

• En dags utbildning i naturvägledning

Hamra och Färnebofjärden

• Uppmanar lokala aktörer att delta på 
workshoppar och kurser

• Digitala nätverksträffar två gånger per år 
med avstämning och lägesrunda

Minst 9 nationalparker har hållit i en eller flera aktörsutbildningar

Nationellt varierar det stort hur mycket förvaltare har jobbat med 
lokala aktörer efter aktörsutbildningarna



AKTÖRSSAMVERKAN FÖR 
KOSTERHAVETS NATIONALPARK

ANDERS TYSKLIND



Kosterhavets nationalpark
2021-08-26

Aktörsavtal – Sveriges nationalparker



Varumärket – Aktörsavtal

Nationalparkschef  Anders Tysklind

Länsstyrelsen Västra Götaland



nr 29

• Första marina

• En av de största i     
Sverige

• 390 km2

• 9 km2 land 

• 98% hav



I beslutet om Kosterhavet…

•Syfte: 

Bevara ett särpräglat och artrikt 

havs- och skärgårdsområde samt 

angränsande landområden i väsentligen 

oförändrat skick



I syftet ingår att:

• Långsiktigt skydda och bevara områdets naturligt 
förekommande marina ekosystem, biotoper och arter 
samtidigt som ett hållbart nyttjande kan ske av områdets 
biologiska resurser.

• Skydda och vårda områdets naturliga och kulturpräglade 
miljöer med tillhörande värdefulla växt- och djurliv.

• Underlätta för besökare att uppleva och få kunskap om 
områdets natur- och kulturvärden samt hur dessa kan 
nyttjas på ett hållbart sätt.

• Främja forskning och utbildning kring bevarande och 
hållbart nyttjande av marina och landbaserade ekosystem.

Quic kTime och en
TIFF (Unc ompres sed)-dek omprimerare

kräv s för att kunna s e b ilden.



Biologisk mångfald

•Ett av Nordens artrikaste områden

•Unika arter för Sverige o Norge

•Både i havet som på land

• Inomskärs kallavattenkorallrev

•En del unika arter för vetenskapen

•Människan – en del av mångfalden



Aktörsavtal mellan nationalparken och aktörer 
med verksamhet i Kosterhavet.

• Ej kravlöst!

• Sveriges nationalparker –
värdegrunden – syftet med NP

• Hållbart nyttjande – Beskrivning 
av verksamheten

• Förståelse – syfte/föreskrifter –
en gemensam bild

• Ambassadörer



Aktörsavtal mellan nationalparken och aktörer 
med verksamhet i Kosterhavet.

• Ständiga förbättringar i företaget 
– egna målsättningar

• Revidering avtal varje år – följer 
upp löften i avtalet och sätter 
nya mål

• Nätverksträffar, 2 ggr per år
• Kunskapsutbyte
• Samverkan

• ”Tillsyn” – fler ögon i 
nationalparken



5 avtal klara, ytterligare 5 i höst!

Medspelare att utveckla 
naturupplevelser genom kunskap och 
kvalité! 

Löpande samverkan/dialog!

Revidering av avtalen varje år!





Tack!

anders.tysklind@lansstyrelsen.se

+46 10 22 44 741

kosterhavet.se



HÄR FÅR DU ETT PAR MINUTER ATT FUNDERA ÖVER 
VAD DU TAR MED DIG FRÅN PRESENTATIONEN OM 
AKTÖRSSAMVERKAN FÖR KOSTERHAVETS
NATIONALPARK?

SKRIV GÄRNA NÅGOT PÅ 
MENTI.COM 1410 2097

REFLEKTIONSSTUND



KULLABERG

EUROPEAN CHARTER FOR SUSTAINABLE TOURISM

DANIEL ÅBERG



Kullaberg en hållbar turismdestination

Ett dialogbaserat arbetssätt för att främja en 

hållbar turism i skyddade områden



Vad är viktigt?

När vi arbetar med komplexa 

samhällsutmaningar behöver vi jobba 

tillsammans. 

Makt tillsammans handlar om att agera 

gemensamt för att förändra en situation.



Vad är viktigt?

Dialogmöte och diskussionsgrupper

• Mötet ska präglas av ett dialogbaserat arbetssätt

• Genomföra demokratiska diskussioner och beslut



Förvaltning

• Skötsel och underhåll

• Naturvård

• Naturskydd

• Samarbete lokala 

föreningar, markägare

• Anläggningar

• Naturvärdesinventering

Europarc

• Dialogmöten

• Implementering av 

handlingsplan för hållbar 

turism

• Junior Rangers

• Praktik, 

mastersstudenter 

Naturum

• Information-Infopoint

• Naturvägledning

• Tillfälliga utställningar

• Skolverksamhet

• Programverksamhet

• Samarbete med 

guideföretag

Kullaberg NR

Värna vårda visa



EUROPARC FEDERATION

400 medlemmar 

Inkluderar skyddade områden, 

statliga institutioner, icke-statliga 

organisationer och företag i 37 

länder. 

Skydda de gröna juveler av Europas 

land-, hav, berg, skogar, floder och 

kulturarv. 

https://www.youtube.com/watch?v=78cJ1YT5mdU

https://www.youtube.com/watch?v=78cJ1YT5mdU


EUROPARC FEDERATION



Är en certifiering för naturområden som 

främjas och utvecklas av Europarc

Federation. 

Garanterar engagemang och samarbete 

med myndigheter, lokala företag och 

representanter från turistnäringen för att 

främja miljöskyddet och en hållbar turism. 

"European Charter for Sustainable Tourism"



Naturskydd 

ska prioriteras

Bidra till 

hållbar 

utveckling

Engagera alla 

intressenter

Planera 

hållbar turism 

effektivt

Genomför 

kontinuerlig 

förbättring

5 PRINCIPER



Europarc beviljade

certifikatet i december 2017

Charter Award Ceremony

European Parliament



Länsstyrelsen 

Skåne

Kullabergs 

naturreservat

Entreprenörer som 

erbjuder 

turistupplevelser 

till sina kunder. 

Region Skåne

Höganäs 

Kommun

Organisationer 

och föreningar 

som utvecklar 

sitt arbete för att 

skydda natur 

och miljö.

Lokala aktörer 

inom turism och 

näringsliv. 

Vem? Kullabergs forum



Makt tillsammans

• Utveckla en strategi och handlingsplan för hållbar turism 

tillsammans

• Återkoppling, godkännande och implementering 

tillsammans



Dialogmöte och diskussionsgrupper 

med samhället i Kullabygden



Strategi och handlingsplan 2017-2021



Resultaten efter 5 år

Förstärkning av dialog och konsensus med andra myndigheter och 

lokala aktörer. Inser vikten av dialog för att lösa komplexa 

samhällsutmanigar som kräver konsensus och demokratiska 

lösningar.



Resultaten efter 5 år

Implementering av tillämpad forskning för en mer hållbar förvaltning 

av turismen.



Resultaten efter 5 år

Förbättra tillgången av information för besökare och allmänheten 

genom digitala portaler, skyltar och tryckt material. 



Resultaten efter 5 år

Planering och genomförande av åtgärder för att förbättra 

turistupplevelsen i reservatet.



Resultaten efter 5 år

Planering och genomförande av åtgärder för att kontrollera trafiken i 

reservatet.



Resultaten efter 5 år

Uppdatering av inventeringen av naturliga, kulturella, historiska och 

sociala värden.



Resultaten efter 5 år

Förstärka miljöutbildningsprogrammet och utöka målgrupperna



Resultaten efter 5 år

Pilot Projekt naturturism, Together we can

4,6 MILJONER

Rekreation och tillgänglighet i Kullabygden (1 & 2)

Sustainable recreation and learning in the Woods

Öka möjligheterna till extern finansiering och förstärka kapaciteten 

inom projektledning.



Resultaten efter 5 år

Förstärka samarbetet med entreprenörer som erbjuder 

turistupplevelser i området.



Resultaten efter 5 år

Upprätta samarbete och utbyta erfarenheter med andra parker i 

Europa.



Resultaten efter 5 år

Främja Kullaberg som en förändringsagent som ger långsiktiga 

fördelar för människor, miljö och ekonomi i området.



• Främja engagemang av lokala företag

• i effektiv utveckling av hållbar turism

• Hur tänkte vi?

• Steg I - Se till att alla kan vara med - erbjuda utbildning till 25 företag -

Affärsutveckling med fokus på hållbarhet

• Steg II - Anpassa EUROPARC riktlinjer för ECST Part II till våra behov i 

Sverige

•
• Steg III - Diplomering av Kullabergs hållbara samarbetspartners - stötta

företag i deras hållbarhetsarbete och utveckla handlingsplan 2021-23



• Affärsutveckling med fokus på hållbarhet

• Utbildning för 25 företag



”Den utbildning som vi fick inom hållbarhet av Länsstyrelsen förstärkte vår

övertygelse och hjälpte oss skapa en struktur för en långsiktig handlingsplan inom

de olika områdena. Vi är stolta och rädda om vårt vackra värdshus och arbetsplats

samt den magiska natur som omringar oss. Vi gör våra gäster medvetna om den

unika flora och varierande fågel- och djurliv som finns i naturreservatet och hjälper

till att sprida viktig information om hur viktig den är att skydda och vara rädd om.”

Malin Sandström, Kullagårdens Wärdshus

• Affärsutveckling med fokus på hållbarhet

• Utbildning för 25 företag



• Diplomering av Kullabergs hållbara samarbetspartners

• Fördelar för företag?

❑ Marknadsföring (rätt att använda sig av EUROPARC logo)

❑ Handlingsplan för att arbeta för långsiktig hållbarhet

❑ Deltagande i Kullabergs Turism Forum - höja upprösten, föreslå nya 

initiativ

❑ Nätverk - Kullabygden och EU



• Vad krävs för att bli diplomerad?

• Krav från EUROPARC Federation:

❑ Företag utför sin verksamhet i Kullabygden

❑ Företag är medlem i Kullabergs Turism Forumet

❑ Handlingsplan för 3 år (2021 – 2023):

• Innovation och organisationsutveckling

• Skydd av livsmiljöer och arter

• Vattenförvaltning

• Avfallshantering

• Energihushållning

• Koldioxidhantering och klimatkompensation

• Medarbetareengagemang

• Transport och logistik

• Tillgänglighet

• Inköp av lokala produkter



• Diplomering av Kullabergs hållbara samarbetspartners

• Vem blir den första?

Dags att fira och dela av erfarenheter!



MANAGEMENT PERFORMANCE RATE

M𝐏𝐑 =
𝑵𝑺×𝟎 + 𝑺×𝟎,𝟑𝟑 + 𝑨𝑫×𝟎,𝟔𝟔 + 𝑪𝑴×𝟏

𝑻𝑨
× 𝟏𝟎𝟎

IMPLEMENTERAD/KOMPLETTERAD 34 INTE KOMPLETTERAD

36TOTAL 

ACTIONS

MP

R

91% EXCELLENT

Action Plan Report 2017 - 2021

2



TACK





HÄR FÅR DU ETT PAR MINUTER ATT FUNDERA ÖVER 
VAD DU TAR MED DIG FRÅN PRESENTATIONEN OM 
KULLABERG?

SKRIV GÄRNA NÅGOT PÅ 
MENTI.COM 1410 2097

SEDAN PAUS TILL 11:19

REFLEKTIONSSTUND



AKTÖRSAMVERKAN FÖR 
FULUFJÄLLETS NATIONALPARK

SOFIA TIGER



FULUFJÄLLETS 
NATIONALPARK





• Gemensamt budskap från förvaltningen
Bra att förhålla sig till när det kommer påtryckningar om cykling eller andra 
aktiviteter som inte stämmer in på ”mindfulufjellness”

• Bättre kontaktvägar över gränsen, då vi träffat varandra och arbetat 
tillsammans mot ett gemensamt mål

• Bättre förståelse i den egna organisationen samt i lokalsamhället

• Kontakter och samarbeten med SGU, NGU, arkeologer, SNO, NINA mm

• OCH vi ville ha en form av ”nationalparkscertifiering”

FULUFJÄLLSPROJEKTET -
HUR VI BÖRJADE



Inom projektet beslutade vi att hålla utbildningar för 
de företagare som ville bli samarbetspartners till 
nationalparken. 

Både svenska och norska företagare erbjöds att gå 
utbildningen

Hittills har vi 17 företag anslutna

FULUFJÄLLSPROJEKTET – VAD HÄNDE SEN?



VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Boende
3 st

Upplevelser
6 st

Mat
1 st

5 st 1 st

1 st

• 17 företag

• 26 personer



VAD GÖR VI?

• Aktörsutbildning – 1 dag (halvdag Sve NP, halvdag exkursion)

• Fortbildning (geologi, kulturhistoria, möjlighet att följa med gratis på 
guidningar och delta på föredrag som naturum ordnar)

• Möjlighet att använda naturum utanför öppettider

• Möjlighet att låna utrustning från naturum (tält, renfällar, termosar, 
kåsor, pannlampor, knivar mm)



VAD GÖR VI?

• Informationsmail 2-3 ggr/år

• Håller vår hemsida uppdaterad med aktuell info och aktiviteter

• Besöker företagen på plats

• Vi finns tillgängliga på telefon och mail

• Erbjuder företagare timanställning



Sofia Tiger
Manager at naturum Fulufjället
sofia.tiger@lansstyrelsen.se
+46 (0) 10 225 0366

TACK!

mailto:sofia.tiger@lansstyrelsen.se


HÄR FÅR DU ETT PAR MINUTER ATT FUNDERA ÖVER 
VAD DU TAR MED DIG FRÅN PRESENTATIONEN OM 
AKTÖRSSAMVERKAN FÖR FULUFJÄLLETS
NATIONALPARK?

SKRIV GÄRNA NÅGOT PÅ 
MENTI.COM 1410 2097

REFLEKTIONSSTUND



FRÅGOR TILL ALLA PRESENTATÖRER

Fulufjället

• Aktörsutbildning

• Fortbildning 

• Använda naturum

• Låna utrustning

• Info-mail 2-3 ggr/år

• Uppdaterad hemsida

• Besöker företagen

• Finns tillgängliga

• Erbjuder timanställning

Kullaberg
European Charter for 

Sustainable Tourism
Certifiering för naturområden

Makt tillsammans

Främja engagemang av lokala 
företag i effektiv utveckling av 
hållbar turism
1. Se till att alla kan vara med -

erbjuda utbildning
2. Anpassa EUROPARC riktlinjer 

för ECST Part II till våra behov i 
Sverige

3. Diplomering av Kullabergs 
hållbara samarbetspartners -
stötta företag i deras 
hållbarhetsarbete och utveckla 
handlingsplan 2021-23

Kosterhavet

Aktörsavtal:

• Ej kravlöst

• Sv np – värdegrunden

• Hållbart nyttjande 

• Förståelse – syfte/föreskrifter

• Ambassadörer

• Ständiga förbättringar i 

företaget

• Revidering avtal varje år 

Nätverksträffar, 2 ggr per år

• Kunskapsutbyte

• Samverkan

• ”Tillsyn”



- 13 oktober kl 10-12: Om hur man kan jobba 
förebyggande med hjälp av naturvägledning kring 
föreskrifter och konflikter

- November/december: hälsa i skyddad natur

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

WEBBINARIER I HÖST

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


Tack för att ni deltog!

Inspelning av webbinariet publiceras på 
www.slu.se/dokumentation-np-webbinarier.

Frågor? Per.sonnvik@slu.se

slu.se/cnv
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