
 

Sammanfattning av de skriftliga noteringarna från gruppsamtalen 
 

Det på checklistan som vi redan arbetar med. 
Några av deltagarna på webbinariet vill ta fram en plan för arbetet för sitt område. En av deltagarna 
på webbinariet håller på att ta fram en naturvägledningsplan och funderar nu på vilka värden som 
besökarna ska ta med sig. 
 
En av deltagarna menar att man försöker hinna med allt på checklistan. En annan menar att man 
borde jobba med checklistan hela tiden, men att det kan vara svårt att finna tid till det.  
 
En menar att de jobbar med att göra det tydligt vad man vill kommunicera, hur man ska göra det och 
att försöka lära känna besökarna. 
 
Att jobba med punkt 5 (att hjälpa besökarna att hitta in i naturen) menar ett par deltagare på 
webbinariet att man gör, bl a på naturum. 
 
En menar att man har mycket tyngdpunkt på att jobba med information inför besöken och att man 
jobbar för lite med naturvägledning under besöket samt uppföljande kommunikation.  
 
 
 

Utmaningarna med arbetet. 
Att anpassa arbetet till lokala/regionala perspektiv  
 
Att hjälpa till att uppleva och se det häftiga i området. Vissa saker talar inte för sig själva utan hjälp t 
ex karsthällmark.  
 
Att kunna jobba med helheten på varje plats. 
 
Förväntan på att det ska finnas ett naturum i anslutning till en nationalpark 
 
Få in arbetet med checklistan tidigt i skedet med bildandet av reservat eller nationalpark. 
 
Att få med sig fler i förvaltningen så att det inte blir ett ensamarbete 
 
Friluftsliv ska inte läggas till för sin egen skull utan få med sig ett budskap. 
 
En av deltagarna på webbinariet menar att det är bra att ställa högre krav på besökaren, t ex gällande 
vad den ska ta med sig för budskap hem. Kanske är det en en förändring vi vill uppnå. Vi släpper dem 
för tidigt, borde jobba mer med exit. 
 
Att jobba utifrån checklistan är inte prioriterat från den egna organisationen. Svårt att få alla med på 
tåget. Man är rätt ensam att jobba med dessa frågor.  
 
Det kan vara svårt att prioritera internt att vi bör vara tillgängliga för besökarna både före och efter 
deras besök (punkt 6 i checklistan).  
 
 



 
 
En deltagare på webbinariet skriver att det hos dem är naturums personal som arbetar med detta, 
inte förvaltaren i någon större omfattning, för det finns det inte tid till. Förvaltningen ägnar sig åt att 
bygga och ta hand om besökarna rent praktiskt på plats. 
 
 

Det på checklistan som vi behöver jobba mer med. 
Vi borde jobba mer med allt på checklistan, skriver en av deltagarna på webbinariet. 
 
Att ta reda på vilka som är besökarna? 
 
Hur når man alla/majoriteten?  
 
Det behövs lite mod och ökad benägenhet att vilja förändra detta arbete.  
 
Att involvera alla sinnen borde man jobba mer med för att kunna hjälp besökaren att hitta in i 
naturen. 
 
En deltagare på webbinariet skriver att de ska sätta igång med aktörsutbildningar under året. 
 

Hur förvaltare kan stötta varandra i arbetet.  
Webbinarier där man delar erfarenheter, studiebesök i olika nationalparker i hela Sverige och lära av 
varandra 
 
Att besöka varandra är den bästa fortbildningen 
 
Arbetet att få in detta i områdesskyddet och förvaltningen går trögt. Det kan behövas stöttning 
sinsemellan så att det blir lättare att förändra. Vi ska utveckla våra befintliga arbetsmetoder (inte tala 
om nya sätt att jobba). 
 
Kan behövas mer vägledning och stöd från central myndighet. 
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