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Anteckningar samverkansmöte Naturens år 2017-06-08 
Plats: Riksantikvarieämbetet, Visby. 

Dagen inleddes med samling och fika på Själsö bageri, Brucebo, Gotland. Lennart Nilsson och Fabian 
Mebus från Riksantikvarieämbetet hälsade välkomna. Förmiddagen tillbringades i Brucebo 
naturreservat där vi tittade på biologiskt kulturarv och diskuterade ekosystemtjänster. Efter lunch i 
fält fortsatte mötet i Riksantikvarieämbetets lokaler i Visby. Anteckningarna är från eftermiddagen. 

 

1. Välkomna 
Christian Runeby, enhetschef Riksantikvarieämbetets Kulturvårdsavdelning, hälsade välkomna till 
Visby och RAÄ. 
 

2. Nytt från Naturvårdsverket 
Naturvårdsverket firar 50 år. Det finns ett jubileumsprogram, t.ex. kommer man i Almedalen att tala 
om vad miljöarbetet har bidragit till hittills och kraften framåt, bland annat i innovationer. 

Just nu pågår en stor internationell konferens om haven. Sverige och Fiji har tagit initiativ till den 
första stora havskonferensen om ett av de 17 globala målen för hållbar utveckling.  

Nytt avfallsförebyggande program: Ny vägledning om plastbärkassar. Mycket information finns på 
Naturvårdsverkets webbplats. 

Vissa har kanske följt debatten i Dagens samhälle (3 artiklar) mellan Naturkartans Christofer 
Björkman och Claes Svedlindh, Naturvårdsverket, om öppna data och tillgänglighet till naturen. 

Nätverket Naturens år har ett stort värde för Naturvårdsverket, bland annat genom kontaktytor som 
Naturvårdsverket inte har och värdet av erfarenhetsutbyte. Naturvårdsverkets omorganisation 
aktualiserar frågan om nätverkets syfte, och föreslår därför att nästa möte ska innehålla en workshop 
om detta för att skapa ett förslag. Naturvårdsverket vill uppmana alla aktörer att börja tänka på om 
kommunikation om natur kunna vara basen för nätverket och hur erfarenhetsutbytet skulle kunna 
formuleras för att bidra med värde för inblandade. En annan fråga är om det ändå är önskvärt med 
ett årligt tema, eller om det finns andra sätt att få bra kvalitet? 

Kommentarer: 

- Kommunikation och verktyg för kommunikation centralt för alla aktörer. 
- Vi arbetar alla med folkbildning. 
- Att formulera en definition av vad nätverket står för är önskvärt. 
- Både Naturvårdsverkets natur- och kommunikationsavdelningar bör vara med på nästa möte 

med workshop och att det råder klarhet om vem som har mandat att ta beslut. 
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http://www.slu.se/naturensar
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Naturvardsverket-50-ar/
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/05/regeringen-vill-lyfta-plast-i-haven-klimatfragor-och-hallbar-bla-ekonomi-vid-havskonferensen-i-new-york/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Avfallsforebyggande-program/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/oppna-data-gor-naturen-mer-tillganglig-17241https:/www.dagenssamhalle.se/debatt/oppna-data-gor-naturen-mer-tillganglig-17241
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- Bra kombination att ha inspirationspass på förmiddagen och diskutera konkreta steg, t.ex. 

hur vi kommunicerar i samma fråga, på eftermiddagen. (I en större organisation är det då 
också naturligt att skicka den person som är ansvarig för den aktuella frågan).  

- Om vi ska ha ett tema: Kan biologiskt kulturarv vara tema 2018? 

 

3. På gång i organisationerna 
Studiefrämjandet arbetar bla med guidningar med nya målgrupper, tex. naturguidning för 
hundägare. Lisa Malmgren är ny på riksförbundet (tidigare lokalorg.)  

Sv. Botaniska föreningen: Internt pågår inventeringsarbete av medlemmarnas behov av material, 
utskick, material till guider, osv. En aktuell fråga är: Hur påverkar det guiderna om en (central) 
kommunikationsdrive leder till plötsligt ökat antal deltagare eller att journalister dyker upp på 
turerna?  

- 18 juni Vilda blommornas dag  
- 28 juni – 2 juli Botanikdagar i Skåne 
- Orkidékurs för nybörjare Gotlands botaniska förening pågår just nu: populär! 

WWF planerar stor kampanj för att rädda haven i september – december. Arbetar mycket 
kommunikativt med t.ex. kortfilmer, livesändning på youtube, poddar om hav. Hittar en modell för 
hur man arbetar med kommunikationen kring en fråga, i team. 

- Förslag: Att bjuda in Charlotte Permell till ett möte, att tala om: Hur gör man en bra story? 
Tom Arnbom är också med i Aftonbladet tv som ”husbiolog”.  

Svenska Jägareförbundet: Välkomna på seminarium under Almedalsveckan! Tisdag morgon 8.30. 
Hålls tillsammans med Svenskt Friluftsliv och handlar om folkrörelsernas bidrag. Seminariet kommer 
också att webbsändas. En sammanfattning skickas ut.  
Tillsammans med naturum Tyresta produceras en vandringsutställning, om vilda djur och jakt. 
Välkomna att använda när klar!  
”Jag är jägare – en film om vanliga människor som jagar” i samarbete med Studiefrämjandet och 
Svenska Kennelklubben. 

Riksantikvarieämbetet har gjort en ny Vårda väl-skrift om bränning av gräsmarker (ej skog).  Strategi 
för mångfald i jordbrukslandskapet tillsammans med Jordbruksverket, handlar bla. om utformning av 
miljöstöd och rekommendationer. 
Kurser – Skötsel av kulturpräglad natur - tillsammans med CBM och Naturvårdsverket ges i juni och 
augusti: Slåttermarker på torrare mark, resp. slåttermarker på mader. 
Som en följd av Naturen år-nätverkandet har man inlett ett samarbete med Västkuststiftelsen om 
skötselplaner för skärgården. 

Naturvårdsverkets effektmätning visar att, vad nationalparker och naturum än gör på sociala medier, 
så får man nästan uteslutande positiv respons! Tillsammans har de 55 000 följare 
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http://www.slu.se/naturensar
https://www.youtube.com/watch?v=yK8qDvUAYxQ
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CNVs och Albaecos exempelsamling om ekosystemtjänster är klar och distribueras till nätverket. Tack 
Naturens år för input och exempel!  
Hjälp oss sprida Gilla naturen: ett läromedel och tävling för åk 4-6 om att upptäcka, uppskatta 
barnens natur! Ett samarbete med bla NRM, Naturskoleföreningen och kommunikationspartners 
som Naturskyddsföreningen och naturum. 

Naturum Tåkern – Högsäsong nu med bokade grupper och skolor samt våtmarksrestaurering för att 
gynna och visa fåglar. Temadagar Vilda växternas dag mm. Nätverkande är givande i tex. Naturens år 
och Migratory Birds for People som samlar umlängs fåglarnas flyttväg. 

Tåkern bidragit till CNV/Albaecos exempelsamling med övningen: ”Gå på ekosystemtjänstuppdrag”. 
Vill man se deras fysiska arbetsmaterial (ekosystemtjänstkort) så kontakta Malin Granlund Feldt. 

CBM har, inför biologiska mångfaldens dag 22 maj: lanserat tävlingen Bilder av biologisk mångfald. 
Senaste numret av Biodiverse handlar om olika biologiska mångfaldscentra i Sverige och i världen.  

- 4-5 oktober Mångfaldskonferensen 2017: Skogslandskapet - en mångfald av mål och 
brukande. I samarbete med Upplandsstiftelsen.  

 

 I slutet av dokumentet hittar du länkar till publikationer som delades ut under mötet. 
 

4. Kommande möten 
19 september: Stockholmsbaserade organisationer tillfrågas (Friluftsfrämjandet, STF och 
Naturskyddsföreningen) tillfrågas. Malin Granlund- Feldt kollar också datum på Tåkern. 

23 november: möte i Stockholm, Naturvårdsverket. 

CNV och Naturvårdsverket frågade också om det, utöver ordinarie möten, finns intresse för en 
exkursion till Hälleskogsbrännan. Intresse finns, men det är svårt att avsätta tid. Lena tar med frågan 
om vi ändå ska satsa på en sådan resa, till CNV. Möjligen med en inbjudan som går ut även till CNVs 
övriga nätverk.  Mars-april skulle vara en bättre tid än hösten. 

 

5. Mötet avslutades kl 15.00 
 

Deltagare 
1. Centrum för biologisk mångfald, Annika Borg 
2. Naturvårdsverket, Stina Söderqvist 
3. Naturum Tåkern, Malin Granlund Feldt 
4. RAÄ, Lennart Nilsson 
5. RAÄ, Fabian Mebus 
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http://www.slu.se/naturensar
http://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/cnv/publikationer/vngledning-est-final.pdf
http://www.gillanaturen.se/
http://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-biologisk-mangfald-cbm/verksamhet/biologiska-mangfaldens-dag-2017/bm17-bildspel/
http://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-biologisk-mangfald-cbm/verksamhet/mangfaldskonferens/mk17/
http://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-biologisk-mangfald-cbm/verksamhet/mangfaldskonferens/mk17/
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6. Studiefrämjandet riks, Lisa Malmgren 
7. Svenska botaniska föreningen, Maria van der Wie 
8. Svenska Jägareförbundet, Christina Nilsson-Dag 
9. WWF, Torbjörn Hegedüs 
10. Centrum för naturvägledning, Lena Malmström 

 

2017-06-13 Lena Malmström, CNV 

 

 

Publikationer som delats ut under mötet 
 

• CNV och Albaecos ”Upptäck ekosystemtjänster i den svenska naturen. En vägledning och 
exempelsamling för att upptäcka och synliggöra ekosystemtjänster i svensk natur.” Webb- 
och utskriftsversioner finns för gratis nerladdning här. TACK till Naturens år-nätverket för att 
ni bidragit med exempel, kommentarer och annan input! 

• RAÄS ”Biologiskt kulturarv – växande historia” 
• RAÄ: ”Inventering av biologiskt kulturarv” 
• Kolla också gärna in RAÄs skriftserie Vårda väl och kurserna Skötsel av kulturpräglad natur 

som anordnas av RAÄ, CBM och Naturvårdsverket.  
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http://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/publikationer/handledningar-och-stod/
http://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/publikationer/handledningar-och-stod/
https://www.raa.se/kulturarvet/landskap/det-biologiska-kulturarvet/
https://www.raa.se/kulturarvet/landskap/det-biologiska-kulturarvet/hur-man-inventerar-biologiskt-kulturarv/
https://www.raa.se/kulturarvet/landskap/det-biologiska-kulturarvet/skriftserie-om-biologiskt-kulturarv/
http://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-biologisk-mangfald-cbm/verksamhet/skotsel-av-kulturpraglad-natur/
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