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Anteckningar samverkansmöte Naturens år 2017-02-10  
Plats: Upplandsstiftelsen, Uppsala 

1. Välkomna 
Anette Wass och Frida Hermansson, Upplandsstiftelsen hälsade välkomna och berättade om 
organisationens verksamhet, bl. a. arbetet för att främja friluftsliv i länet, en årsskrift om 
ekosystemtjänster och mycket mer. 

2. På gång i organisationerna 
Deltagarna fick i grupper berätta för varandra vad som är på gång i organisationerna. Därefter en 
gemensam uppsamling. Vi samlade också upp viktiga datum och händelser. 

Ämnen som kom upp (att ta med till kommande möten):  
− Kommunikation för förändring i samhället (klimat, miljö). Hur kan man nå ända fram till en 

aha-upplevelse hos varje person?  
− Hur når man fram: kunskap finns i nätverket om hur man får fler besökare. 
− Kunskap om målgrupper, uppföljning av kommunikationsmaterial. Metoder för utvärdering 

etc. Önskemål om kompetensutveckling inom detta. Tips: finns mycket kompetens inom 
nätverket, Världsnaturfonden till exempel. (LM kollar upp). 

− Önskemål om kommande möte: Riksantikvarieämbetet på Gotland, gärna med konkret 
uppgift att lösa gemensamt. 

− Vad ska samverkansnätverket vara till för, vad ska vi ägna oss och mötena åt? 
Kompetensutveckling, omvärldsbevakning, samverkansprojekt? Bra att återkomma till denna 
fråga emellanåt, eftersom vi annars kan ha olika förväntningar. Tanken är att samverkan ska 
komma till stånd mellan er som är med i nätverket. Stina Söderkvist, Naturvårdsverket, 
inflikade att det alltid kommer att vara svårt att hitta exakt rätt i kompetensutveckling, 
eftersom organisationerna är så olika. 

− Tips: Gröna rehab i Göteborg kan också vara intressant för ett studiebesök. Hälsa och 
rehabilitering som ekosystemtjänst. Där kan man hälsa på fredagar.  

− Med ökat intresse för friluftsliv, kommer vi att se konflikter mellan olika typer av friluftsliv 
(på t ex. leder)? 

Viktiga datum 
• 5 april, Uppsala. Flora och faunavårdskonferensen om arter – kända och okända. 
•  5- 6 april, Sundsvall. Natur för barn och unga – Tankesmedja för friluftsliv 2017  
• NO-biennaler 5-6 april Umeå, 26-27 april Kristianstad och 9-10 oktober i Göteborg. 

Inspiration för undervisning i naturvetenskap!  
• 16 – 17 maj, Göteborg. Havs- och vattenforum 2017. Tema Från källa till hav med fokus på 

FN:s nya globala hållbarhetsmål. 
• 21 – 22 september, Nynäshamn. Ute är inne - utemiljön som språngbräda till kreativa 

lärprocesser, nyfikna elever, ökad måluppfyllelse och minskat utanförskap. 
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http://nobiennaler.se/umea/
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/evenemang/havs--och-vattenforum.html
http://www.utenavet.se/
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• 4-5 oktober, Uppsala. Mångfaldskonferensen. Tema skogslandskap (mångfald av målbilder i 

ett landskap). Exkursionsdag och plattform för dialog. 

Aktiviteter i urval 
Västkuststiftelsen: En översyn av stiftelsens verksamhet pågår. Årets giuuideprogram kommer 
ut, späckat – med så många kommuner och regioner, kan vi bara ge ett urval av aktiviteter.  
Naturvårdsstiftelserna träffas en gång per år. Inte så mycket samverkan där alla är med 
samtidigt, men i vissa frågor.  

Centrum för biologisk mångfald: Aktuellt nummer av tidskriften Biodiverse är ett 
samarbetsnummer med CNV på tema ”Kommunikation för förändring”. Skickas till 5200 
prenumeranter. 

Artdatabanken: Nominera till Naturvårdspriset 2017! Arbetar med grön infrastuktur och Society 
for Conservation Biology, där forskare och praktiker arbetar gemensamt. Artportalen 
expanderar! 

Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket tar fram en gemensam ord- och begreppslista. 
Historiskt-ekologiskt perspektiv och utbildning för länsstyrelser. 

Naturum är nu 33 st. och har 1,7 miljoner besökare/år. Arenor och plattformar för många 
målgrupper och är öppna för samverkan! Utsett representanter för kommunikation: 
sverigesnaturum@gmail.com  

Håll Sverige rent arbetar med skolor och förskolor. Nätverk mot näringslivet, om plaster i havet. 
Allemansråttan invigs 25 februari i och tillsammans med Tyresta nationalpark. Kartläggning av 
nedskräpning i naturen ser ut.  

Världsnaturfondens havskampanj har gått mycket bra. Har lanserat en podd, som går bra. 25 
mars Earth Hour - världens största miljömanifestation. 

Naturskyddsföreningen arbetar med fem fokusområden: klimat, kemikalier, skog, hav samt 
jordbruk och mat. Den lokala naturen och kretsekonomi också aktuellt, med aktiviteter i de 
lokala kretsarna. 

Naturhistoriska Riksmuseet visar ny film, Beautiful planet, riktad till barn och unga. Klara Henry 
som speaker och ”influencer”. Cybergymnasiets elever har en utställning i höst. NRM ny ledning 
from 1 juni. 

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik utbildar NO- och biologilärare. Prenumerera 
gärna på Bi-lagan. NO-biennaler 5-6 april Umeå, 9-10 okt.  

Havs- och vattenmyndigheten. En stor fysisk planering av Sveriges havsområden pågår. Man ska 
koppla ihop med kommunernas och andra staters arbete: vilka områden ska bevaras, var kan 
lägga verksamheter? Fiskeriförvaltning – nytt system där fiskerättigheter kan överföras fiskare 
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emellan. Spårbarhet. Framtidens miljöövervakning. Olika skyddsområden, ekosystemtjäsnter och 
ekosystembaserad förvaltning. 

Upplandsstiftelsen: områdesskydd, naturreservatsbildning, naturvårdsprojekt. Kust- och 
landskapsprojekt tillsammans med WWF och Skärgårdsstiftelsen. Redovisa det vi gör: årsskrift 
om ekosystemtjänster. 

Centrum för naturvägledning samarbetar med CBM (se ovan) och har just avslutat ett stort 
projekt med Riksantikvarieämbetet om Platsens berättelser. Skoltävlingen Gilla naturen är igång i 
samarbete med ffa NRM och Naturskyddsföreningen. Tack till Naturens år-nätverket för 
medverkan i referensgrupp om ekosystemtjänster. 

3. Nytt från Naturvårdsverket 
- Årets fördelning av medel för värdefull natur kan ses på hemsidan. 
- Riksintressen för friluftsliv uppdaterade. 
- Resurser delas ut för info till allmänheten om allemansrätten. Sök på hemsidan.  
- Ny digital app för färdmeddelanden (fjällturer). 

o NV har gjort en effektmätning för nationalparker och naturums arbete med sociala 
medier. Webbinarium om översynen finns på hemsidan.  

o Viktigaste lärdomen är att, vad naturum och nationalparker än gör, så blir 
reaktionerna positiva: Lägg ut! 

o Besökarna/följarna gillar storslagna vyer, gärna med någon mänsklig touch och bilder 
som visar hur det ser ut när man själv tittar ut (POV – point of view).  

o Man är intresserade av berättelser och delar gärna. 
o Bra kvalitet på bilderna lönar sig! Se tex Robert Eklund/naturum Blekinges filmer från 

kajaken som fått bra interaktion.   
o Fånga platsens stämning.   

- Mötesplats skyddad natur 2016 var ett test, vi får se hur ofta den kommer återkomma 
framöver. Testade digitalt manometerverktyg som funkade mycket bra: mentimeter.com. 

4. Kommande möten 
Ett önskemål från nätverket är att lägga möten på andra dagar än fredagar. Kommande 
mötesdagar (invänta bekräftelse – vissa ändringar kan förekomma beroende på de 
organisationer som blir värdar). 

o Torsdag 8 juni, prel. Riksantikvarieämbetet Visby Gotland 
o Tisdag 19 september 
o Torsdag 23 november 

 

5. Besök Biotopia 
På eftermiddagen besökte vi Biotopia, ett naturvetenskapligt museum och nav för information om 
naturen i Uppsala län med ca 80 000 besökare per år. Emelie Runfeldt, Upplandsstiftelsen, och Emil 
Nilsson, Biotopia. 
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https://www.mentimeter.com/
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• Att hitta ända ut… Vi fick se och höra om museets aktiviteter och hur man i samarbete med 

Upplandsstiftelsens arbetar med naturinformation i länet, med målet att människor verkligen 
kommer ut i naturen. 

• Naturpodd, vad är det? Vi fick Hur skulle min organisation kunna använda en sån? Och hur gör 
man? 

 
 

Mötet avslutades kl 15.00. 
 

 
Deltagare 

1. Pia Ahnlund, Hav- och vatten  
2. Annika Borg, Centrum för biologisk mångfald  
3. Lisa Reimegård, Upplandsstiftelsen  
4. Frida Samuelsson, Upplandsstiftelsen 
5. Maria Bergström, Naturskyddsföreningen - riks  
6. Stina Söderqvist, Naturvårdsverket  
7. Lennart Nilsson, Riksantikvarieämbetet  
8. Anett Wass, Upplandsstiftelsen  
9. Torbjörn Hegedüs, Världsnaturfonden  
10. Frida Hermanson, Upplandsstiftelsen  
11. Karolina Vessby, Upplandsstiftelsen  
12. Emelie Runfeldt, Upplandsstiftelsen 
13. Bengt Larsson, Västkuststiftelsen  
14. Jessica Ångberg, Naturum, Stiftelsen Tyrestaskogen 
15. Anna Grundén, Håll Sverige rent 
16. Emil Nilsson, Biotopia (em) 
17. Lena Malmström, Centrum för naturvägledning 
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