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Anteckningar samverkansmöte Naturens år 2017-09-19 
Plats: Naturskyddsföreningen, Stockholm. 

 
1. Välkomna 

Lena Malmström CNV/samordnare Naturens år hälsade välkomna. Presentationsrunda. 

Jan Terstad, chef för skog och naturvård, Naturskyddsföreningen, berättade om organisationens 
verksamhet.  

 
2. På gång i nätverket 

Det var glädjande att höra om ökande medlemsantal i många av de deltagande organisationerna! 
Många vittnar också om mer folk ute i naturen och fler deltagare på aktiviteterna – ett uppsving 
för friluftsliv! Ytterligare axplock av positiva saker i organisationerna: 
• 90 % av landets kommuner är med i Världsnaturfondens Earth Hour!  
• Friluftsfrämjandet är rankad som den organisation som har högst anseende hos svenska 

folket!  
• 15 000 anmälda till Höstförsöket. 
• Naturvårdsverkets årliga anseendemätning visar att 8 av 10 tycker att det är viktigt att 

skydda natur. Två av tre instämmer helt eller delvis i att nationalparker och naturreservat är 
viktiga för deras utomhusaktiviteter.  

Flera aktörer bjuder in till samarbeten eller vill ha hjälp med olika saker – dessa finner du i kursiv och 
understruken text nedan.  

Lägg gärna länkar, tips, sådant ni vill ha hjälp att sprida i facebookgruppen ”Naturens år – nätverk”. 
Gruppen är sluten, så där kan man även ställa frågor till nätverket utan att obehöriga kan se det. 

Länkar till sådant vi pratat om under mötet kommer att skickas ut och postas i facebookgruppen.   
 

Aktuellt: 
NRM – Ny utställning öppnar idag: Nature Illusions med Årets naturfotograf Erik Johansson. 
Cosmonova har en djurfilm för de allra minsta 3+. Spindlar och fladdermöss bland höstlovets teman. 
Ny skolwebb. Lärandeverkstad för skolklasser. Är det någon av er som vill samarbeta kring nyanlända 
och hållbarhetsmålen? 
 
Tyresta: Vargen aktuell! Patrullering kring fåren i samarbete med Rovdjursföreningen. Tyrestas 
ställning är att vargens ska vara kvar, rödlistad – det är budskapet som kommuniceras. Man har 
många besökare! De redan stora parkeringarna måste byggas ut! 
Tyresta får en ny entré. Fyller 25 år, 2018. Fåglar är ett kommande tema, liksom arkeologi (nyanställd 
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arkeolog). Samarbeten: Jägareförbundets vandringsutställning; Natursnokarna tillsammans med SNF. 
En fotokurs i oktober med Zoom fotoresor.  

Sveriges hembygdsförbund Efter 100 års jubileet förra året har man i år en har en ny vision: ”En 
levande hembygd, öppen för alla”. Fokusområden: Demokrati, organisationsutveckling, barn och 
unga, landskapsförändring. Ny ordförande är Maria Nordfalk.  

CNV fyller 10 nästa år, jubileumsår. Läromedlet och tillika skoltävlingen Gilla naturen högst aktuell, 
sista anmälningsdag till tävlingen 31 oktober – tipsa gärna alla barn och lärare ni känner! Hur tävling 
och läromedel ska leva kvar i framtiden diskuteras just nu och vem som kan ta över materialet. 

Naturskyddsföreningen – internt arbete om hållning om agenda 2030 pågår. Att inte kunna gå ut i 
skogen är problem: städer byggs igen, utanför stan är det hyggen. 

Friluftsfrämjandet vill att man ska ha en friluftsmiljönorm. Utökar programmet med guidningar även 
på engelska. Firar 125 år- tema är barns och ungdomars rörelse. Skogsmulle fyller 60 år. 
Medlemsantalet ökar! (5 % / år sedan ett antal år) Utöver ordinarie verksamhet ett antal projekt, 
man upplever att det är lättare att få projektpengar: Meningsfull väntan (asylboenden), 
Skogshjältarna (förskoleklass och åk 1 i socioekonomiskt utsatta områden, utbildning av pedagoger) 
Naturparkour, samt mountainbike för barn ökar i popularitet (även elcyklar).  

CBM – mångfaldskonferensen 4-5 oktober, sista anm. 27 sept. Tema är skogslandskapet, 
landskapsansatsen i förvaltning av skogen. Nytt nummer av tidningen Biodiverse är på gång: 
”Skogspuzzlet”. Nästkommande nummer är ”Utrotningen” – om biologisk mångfald. 

Naturens kalender – höstförsöket 5e året i rad. 15 000 anmälda! Ska försöka samarbeta ett team 
organisationer kring skolor och medborgarforskning. I somras testades Fjällkalendern, ett 
medborgarforskningsprojekt för besökare i Abisko. Just nu ligger en ansökan hos Vinnova om att 
etablera en stödresurs för aktörer som vill arbeta med medborgarforskning. Sverigekollen ska knyta 
ihop öppna data med medborgarforskning  

Svenska botaniska föreningen fyller 110 år, Floraväktarna 140. Medlemsantalet ökar, men samtidigt: 
Under sommaren har man fått 6-7 nya följare per dag på facebook: hur kan vi få dem att bli 
medlemmar?  Vad kan och vill man ge dem? Hur kan man rekrytera dem? Arbetar också med att ta 
fram nytt material till engagerade ledare: Vilda blommornas dag t ex. är mycket populärt.  

STF – Behöver hjälp med: 

1. Barnens turistbyrå: barnensturistbyrå.se – för barn av barn. Fyll på! 
2. STF hajka – matchmaking för att skapa möten i naturen mellan personer som är 

bekanta respektive obekanta med naturområden. Fyll gärna på! 
 
Studiefrämjandet – bred verksamhet inom många ämnesområden och i förorter. Aktiviteterna 
handlar om kultur och natur! Tar nu fram ett material med trädgårdstema som ska prata 
ekosystemtjänster. Gustav Örn är förbundschef. 
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Fråga: Hur arbetar era organisationer med GDPR, dataskyddsförordningen? Har ni erfarenheter att 
dela, hör av er till Lisa Malmgren. 

Världsnaturfonden – arbetar med en ny kampanj: Rädda havet! Det innebär ett nytt arbetssätt i 
stora team över avdelningarna, som funkar mycket bra. Har även inneburit fördelar för samarbetet 
inom kansliet. Världsnaturfonden är näst största organisation på facebook! Man har också satsat 
mycket på t ex. facebook-tv mm. Fiskguide-appen – ladda ner och använd! Podd med experterna 
Inger Näslund och Tom Arnbom ska utvärderas som arbetssätt. Earth Hour – kommuner och skolor, 
90 % av kommunerna i landet är med! 

Biologiresurscentrum – ger stöd till lärare som undervisar i biologi. Tre kanaler för sitt 
undervisningsmaterial: tidning, kurser och konferenser samt webb. Närmast aktuellt är en stor 
konferens i Göteborg för grundskollärare i alla naturvetenskapliga ämnen.  

Riksantikvarieämbetet – tillsammans med CBM, Naturvårdsverket anordnar kurser skötsel av 
kulturpräglad natur. Kolla in kursmaterialet här. Tillsammans med Västkuststiftelsen och 
Naturvårdsverket har man ett pilotuppdrag för att upprätta en idealisk skötselplan för Nävekärr 
Naturreservat på Västkusten. 
Ny skrift: Bränning av gräs i äldre fodermarker. 

Västkuststiftelsen har mycket förvaltningsarbete. Friluftsliv och vandringar i ett årligt program. I 
samarbete med Västra Götaland-regionen ser man över vilka reservat som är mest 
besöksintressanta, och uppdaterar sin tillgänglighetsdatabas. Arbetar också med att förbättra och 
förstärka leder: Mountainbike är ett problem, det förstör lederna, men samtidigt är det förstås 
positivt att folk tar sig ut. Vet inte riktigt hur man ska göra. Tar gärna emot förslag! 

Naturvårdsverket släppte idag siffor från en anseendemätning gjord av Kantar/ SIFO. 94 % anser det 
viktigt eller mycket viktigt att skydda natur. Pressmeddelande. Mer om undersökningen. 
Nätverket undrar om det är något som Naturvårdsverket kommunicerar till politiker? Det är en viktig 
återkoppling, inte minst inför ett nytt valår. 
 

3. Workshop: Nätverkets syfte, Stina Söderqvist, Naturvårdsverket.  

Resultatet från eftermiddagen bifogas i slutet av dokumentet. 
 

4. Nästa möte 

Välkomna till Naturvårdsverket i Stockholm23 november. Programmet kommer bland annat att 
innehålla återkoppling om regeringsuppdraget att kommunicera ekosystemtjänster 2015-17: hur har 
det gått? Charlotte Permell, Världsnaturfonden berättar om kommunikation – exempel från 
organisationen, press och tv. 
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Deltagare 

1. Johan Samuelsson ArtDatabanken  
2. Annika Borg Centrum för biologisk mångfald  
3. Lena Malmström Centrum för naturvägledning  
4. Per Sonnvik  Centrum för naturvägledning  
5. Göran Andersson Friluftsfrämjandet  
6. Britt-Marie Lidesten Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik  
7. Frida Samuelsson Naturhistoriska riksmuseet  
8. Jan Terstad Naturskyddsföreningen 
9. Maria Bergström Naturskyddsföreningen - riks  
10. Stina Söderqvist Naturvårdsverket  
11. Lennart Nilsson Riksantikvarieämbetet   
12. Maria Lidberg STF  
13. Peder Curman Stiftelsen Tyrestaskogen/naturum  
14. Maria van der Wie Svenska botaniska föreningen  
15. Kjell Bolmgren Svenska fenologinätverket  
16. Viktoria Hallberg Sveriges Hembygdsförbund  
17. Torbjörn Hegedüs Världsnaturfonden  
18. Ellinor Hederstedt Västkuststiftelsen  

 
2017-09-20 Lena Malmström, CNV 
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Naturens 
år?



1. Naturens år har ett värde 
för vår organisation. 

Håller med heltHåller inte alls med

Kommentera, hur då: 

Sätt varsina kryss, 
kommentera i rutan. 

XXXXX X

Inte så mycket för organisationen, men för mig. 
Vår organisations hela verksamhetsområde täcks inte, men Naturens år är viktigt för natur-
delen. 
Nätverket värdefullt att det finns; t ex få tag i information, informella kontakter. 
Ja, Naturens år har ett värde för vår organisation. 
Viktig fortbildningsdag, bra för: 
• kontakter
• tidig information
• Vad som är på gång
• Erfarenhetsutbyte
• Hög kompetens, få hjälp och tips i frågor
• Få ansikten på organisationen
Facebookgruppen skulle kunna nyttjas mer för att få hjälp i frågor. Bra med sluten grupp. 
Positiv inspiration och energi till eget arbete. 
Glädjande att höra om andra organisationers aktiviteter
Med Naturens år har vi hittat nya samarbeten och projekt. 
Bra kontaktnät, bra info från andra organisationer
Kontaktskapande, lära av varandra
Ger översikt av vad som händer inom organisationerna som jobbar med natur. 
Bra källa för att få information från Naturvårdsverket
Kontinuerlig/återkommande plats för nätverkande och erfarenhetsutbyte kring natur och 
friluftsliv. 
Få nya perspektiv på saker man redan arbetar med. 
Brett nätverk med olika organisationer. 
Eventuellt saknas vissa organisationer. Vilka inkluderas? 

XXXXXX



Naturens 
år

Erfarenhetsutbyte, och 
kompetensutveckling

Samverkan och gemensamma 
aktiviteter som riktar sig mot 

externa målgrupper

2. Naturens år ska vara 
till för: 

Kommentarer: 

Prata tillsammans ringa 
in, kommentera i rutan. 

Tappat momentum i gruppen pga återkommande tema? 
När Naturvårdsverket har tydligt budskap att nå ut skulle gruppen kunna arbeta 
kampanjartat med det. 
Erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling är grund men kampanj och externa aktiviteter 
kan förekomma när gruppen och/eller Naturvårdsverket har sådana behov. Men de behöver 
då planeras i god tid.
Båda delarna ovan finns redan. Erfarenhetsutbyte när vi träffas, sen kan samverkan och 
gemensamma aktiviteter ske, men de kanske inte alltid är så lätta att mäta och hänföra till 
Naturens år. ”SPÅR” på Naturhistoriska riksmuséet är ett bra exempel på att vi träffats först 
och att det sen utmynnar i gemensamma aktiviteter.
Kvalitet: Kontakter som sker genom erfarenhetsutbyte är viktiga för att få bra kvalitet i 
gemensamma aktiviteter. Man får också in och påminns om olika perspektiv från nätverket 
och kan ta med dem i aktiviteter. 
Erfarenhetsutbytet hittills har både innehållit ”passiv” kompetensutveckling (såsom att 
mötas, lyssna på varandra) och mer specifik kompetensutveckling med föredrag etc. 
Mycket bra! 
Bra att besöka varandras organisationer.    
Som summering tycker vi att erfarenhetsutbytet ska vara grunden för samverkansarbete.
Det första leder till det andra. 
Föreläsare med tema blir bra kompetenshöjning. Kanske mer e-learning? 
Gemensam trendspaning. 
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Naturvård Skyddad natur Kommunikation 
[om natur]

3. Naturens år ska handla 
om… 

Kommentarer: 

Prata tillsammans ringa 
in, kommentera i rutan. 

Alla tre är viktiga, men kommunikation är viktigast. 
Naturens år är konktaktyta för Naturvårdsverket, och gruppen kan tycka till om den, men 
Naturvårdsverket bestämmer vad gruppen ska arbeta med. 
Borde handla både om natur, kultur, landskap och ekologi. Landskap innefattar även stad 
och den natur som finns där. 
Viktigt för långsiktig förstående och bred förankring för naturvård och att allmänheten ska 
vilja vara rädda om naturen. 
Eventuellt behöver vi definiera vad vi menar med kommunikation om naturen och våra 
mål. Vill vi att fler ska intressera sig för naturen? (Eller så har alla organisationer sina egna 
mål.) 
Kompetensutveckling inom naturvård och skyddad natur. 
Vi vill lära oss förmedla naturkänsla. 



Naturens 
år

JA NEJ

4. Det är bra att arbeta 
med ett tema

Kommentarer: 

Prata tillsammans ringa 
in, kommentera i rutan. 

Internt är det bra (t ex tema för kompetensutveckling). Ej externt tema.
Interna teman kan sättas för ett eller flera år, eller bara för ett möte. 
Stora teman bör komma i god tid inför införandet. 
Ett internt tema kan vara viktigt för förankring i den egna organisationen. 
När man haft ett tema har man tagit hit föreläsare på temat och lett till 
kompetensutveckling. 
Bra med tema, men kan vara internt tema för arbetet. 
Behöver inte vara et helt år för tema, kan räcka med ett internt tema per träff. 
Om man ska ha ett externt tema behövs framförhållning och gärna flera år i rad. Men ett 
externt tema för ett år eller längre kan exkludera delar av Naturens år-gruppen. Vart tog 
t ex Sportfiskarna vägen? 
Teman är inte avgörande för nätverkets existens, utan det är 
nätverkande/samverkan/kompetensutveckling som är det. 
Kan man ha både internt och externt tema parallellt? 
Ja, ett tema för oss samman. Men det är en utmaning att hitta ämnen som passar alla. 
Tema och kommunikation går att sammanföra. 

Nej till externt tema. 
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Vara en intern beteckning 
som medlemmarna känner 

igen.

Vara känt hos andra 
intressenter och 

målgrupper

5. Namnet ska…

Kommentarer: 

Prata tillsammans ringa 
in, kommentera i rutan. 

Förslag: ”Nätverket Naturens år”. 
Behöver bli enklare att sprida information om och att förklara vad Naturens år är. 
Kanske behövs en kort förklarande text och vad Naturens år är? 
Behövs ett namnbyte? Detta var vi inte överens om. 
Vi tycker inte att namnet behöver bytas om Naturens år är en intern beteckning. 
Den första symbolen (trädet) var bäst. För att kommunicera internt. 
OM Naturens år skulle vara externt så behövs tema + namnbyte + webbplats eller 
liknade som samlar våra aktiviteter. 
Ska vara ett namn som beskriver gruppen bättre än ”Naturens år”. Kanske 
”Naturnätverket”? 



6. De här 
organisationerna har vi 
haft samarbete med 
genom Naturens år:

Sätt XX = flera gånger
Sätt X = någon gång 

Kommentar: ”Vi kan inte mäta på detta sätt. 
Vi samverkar alla med många 
organisationer, men det är svårt att säga 
exakt om/när/ifall samarbetet initierades just 
vid Naturens år. Naturens år är viktigt för att 
underhålla, påminna och kontakter och ge 
idéer.” 



Albaeco kommunicerar resultat från den senaste tvärvetenskapliga 
forskningen om samspelet mellan ekologi, ekonomi och samhälle. 
ArtDatabanken samlar in, lagrar och sprider kunskap om arter och 
naturtyper. Sveriges rödlista, Nationalnyckeln och artportalen.se tas fram av 
ArtDatabanken. 
ArtDatabanken - Nationalnyckeln är en del av Svenska artprojektet: 
inventering, taxonomisk forskning och kunskapsspridning om dåligt kända 
arter i Sveriges fauna och flora. 
Centrum för biologisk mångfald, CBM , samordnar och stimulerar 
forskning om den vilda och odlade biologiska mångfalden. Vi arbetarmed 
utbildning och information om biologisk mångfald och hållbart nyttjande. 
Centrum för naturvägledning, CNV , är en kompetensresurs, ett 
utvecklingsnav och mötesplats för alla som underlättar för människor att 
uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och 
kulturlandskapet. 
Friluftsfrämjandet är en ideell organisation med närmare 90 000 
medlemmar och 10 000 ledare som erbjuder ett smörgåsbord av olika 
friluftsaktiviteter. 
Föreningen Skogen verkar sedan 1882 för bättre skötsel av skogarna. 
Havs- och vattenmyndigheten är en statlig myndighet som jobbar för 
levande hav, sjöar och vattendrag. 
Håll Sverige Rent är en ideell organisation som verkar för minskad 
nedskräpning, ökad återvinning och för att främja individers och 
organisationers miljöansvar. 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, är en 
nätverksorganisation för utveckling av jordbruk, trädgårdsbruk, fiske, 
vattenbruk, livsmedel, skog, skogsprodukter, rennäring, bioenergi, miljö och 
skogs- och lantbrukshistoria. 
Kungliga Vetenskapsakademien, KVA , stiftad år 1739, är en oberoende 
organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras 
inflytande i samhället. 
Länsstyrelsen i Jönköpings län bidrar genom samverkan med andra till att 
skapa förutsättningar för ett attraktivt län för alla att leva, verka och utvecklas 
i.
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik ska främja en 
stimulerande, intressant och aktuell undervisning i skolan. Gemensam 
satsning av Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). 
Naturhistoriska riksmuseet är en mötesplats för dig som är nyfiken på och 
intresserad av naturvetenskap och vill lära mer om till exempel vår natur, vårt 
klimat och astronomi. 

XX
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X
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http://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/
http://www.friluftsframjandet.se/
http://skogen.se/
https://www.havochvatten.se/
http://www.hsr.se/
http://www.ksla.se/
http://www.kva.se/
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/Pages/default.aspx
http://www.bioresurs.uu.se/
http://www.nrm.se/


Naturskoleföreningen är en ideell, politiskt obunden organisation för 
naturskolor och utomhuspedagoger. Naturskolan är ett arbetssätt snarare än 
en fysisk skola, där grundtanken är ”att lära in ute” i alla skolämnen. 
Naturskyddsföreningen är en politiskt obunden ideell miljöorganisation med 
kraft att förändra Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar 
samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. 
Naturum Tåkern – Sveriges ”vassaste” naturum – är ett modernt 
besökscentrum i Glänås vid fågelsjön Tåkerns södra strand. Naturum är 
tillgängligt för alla! 
Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i 
Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har 
också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges 
miljömål.
Riksantikvarieämbetet är den myndighet som arbetar med frågor som gäller 
kulturarv och kulturmiljöer. Vi samordnar och sprider kunskap bland annat om 
det biologiska kulturarvet. 
Skansen, FRI; Sv. Djurparksföreningen erbjuder upplevelser och kunskap 
om Sveriges kultur- och naturhistoria, i relation till vår samtid men även med 
sikte på framtiden. 
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms skärgård främjar utvecklingen av 
friluftsliv, kultur, rekreation, turism och en levande skärgård. Genom våra 
tillsynsmän, naturvårdare och jordbruksarrendatorer arbetar 
Skärgårdsstiftelsen för att bevara skärgårdens naturvärden, miljö och 
landskapsbild. 
Sportfiskarna, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund är en 
demokratiskt uppbyggd ideell organisation. Vårt främsta mål är att det ska 
finnas ett bra fiske i friska och rena vatten med friska fiskbestånd. 
Stiftelsen Tyrestaskogen förvaltar Tyresta nationalpark och naturreservat. 
Vi arbetar med information, skötsel och naturvård i den största och finaste 
urskogen söder om Dalälven. 
Studiefrämjandet är en ideell förening grundad på 19 
medlemsorganisationer. Med särskild inriktning mot ökad kunskap om natur, 
djur, miljö och kultur arbetar vi aktivt med hållbar utveckling. 
Svenska botaniska föreningen är en rikstäckande ideell förening för alla 
som är intresserade av vår vilda flora. 
Svenska Ekoturismföreningen arbetar för mer och bättre ekoturism, en 
turism som bevarar och tar ansvar för ömtålig natur och kultur, både i Sverige 
och utomlands. 
Svenska fenologinätverket är ett nationellt samarbete mellan universitet, 
myndigheter och frivilliga. 
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http://www.naturskola.se/
http://www.naturskyddsforeningen.se/
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/djur-och-natur/friluftsliv/naturum-takern/Pages/index.aspx/
http://www.naturvardsverket.se/
http://www.raa.se/
http://www.skansen.se/sv
http://skargardsstiftelsen.se/
http://www.sportfiskarna.se/
http://www.tyresta.se/
http://www.studieframjandet.se/
http://svenskbotanik.se/
http://www.ekoturism.org/
http://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/svenska-fenologinatverket/


Svenska Jägareförbundet organiserar cirka 180 000 av de 265 000 jägare 
som årligen löser jaktkort. Sedan 1938 har vi statens uppdrag att sköta delar 
av den svenska jakt- och viltvården.
Svenska Turistföreningen är en av Sveriges största ideella organisationer 
med ca 255.000 medlemmar. 
Sveriges Hembygdsförbund ger stöd och service till lokala 
hembygdsföreningar och regionala hembygdsförbund i arbetet med 
kulturarvet. Vi är övertygade om att en djupare kunskap om hembygden, den 
lokala platsen, har stor betydelse för en hållbar samhällsutveckling. 
Sveriges Kommuner och Landsting,SKL , är en arbetsgivar- och 
intresseorganisation med uppgift är att stödja och bidra till att utveckla våra 
medlemmars verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte 
och samordning. 
Upplandsstiftelsen arbetar med naturvård, friluftsliv och naturskola. Vi 
samarbetar med många olika organisationer och har inget eget vinstintresse. 
Uppsala län är vårt geografiska område. 
Utenavet arbetar för att sprida kunskap om utomhuspedagogik och 
naturvägledning bland beslutsfattare, opinionsbildare i samhället och inom 
skolvärlden.
Världsnaturfonden, WWF, är en oberoende och partipolitiskt obunden 
naturvårdsorganisation med syfte att bromsa den globala uppvärmningen, 
verka för ett hållbart nyttjande av jordens naturresurser, skydda våra hav och 
våtmarker, stoppa förstörelsen av världens skogar och bevara jordens djur 
och växtarter. 
Västkuststiftelsens uppdrag är att bevara och vårda den västsvenska 
naturen och att stimulera friluftslivet. Vi vill Värna, Vårda och Visa naturen. 
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http://jagareforbundet.se/
http://www.svenskaturistforeningen.se/
http://www.hembygd.se/
http://skl.se/
http://www.upplandsstiftelsen.se/Start
http://utenavet.se/
http://www.wwf.se/
http://www.vastkuststiftelsen.se/


De här organisationerna saknar jag: 

Branschorganisationer för natur, skog – de som är bra för 
nätverket
Fjällklubben. 
Scouterna
Biodlarna (SBF) 
Birdlife (x2) SOF
Mykologerna (SMF) 
Entomologerna (SEF) 
Studieförbundet Vuxenskolan
Biotopia
Greenpeace

Peta på SKL så att de kommer
Pusha andra som inte kommer
Ska verkligen Ekoturismföreningen och Albaeco vara 
med? (Kommersiella). Kan man bjuda in de kommersiella 
aktörerna till särskilda tillfällen men inte ha med dem i 
nätverket? 



7. Det här kompetensen vill 
jag ha från 
Naturvårdsverket :

Invasiva främmande arter. 
Få ta del av Naturvårdsverkets tankar kring skyddad natur; vilken inriktning man har, 
inventering och historia. 
Det biologiska kulturarvet, hur ser Naturvårdsverket på detta? 
Metoder för kommunikation
Omvärldsbevakning, tex om: 
• Tillståndet i världen (klimat, skog, globala målen, etc) 
• Tillgängliga medel (att söka t ex) 
• Utredningar och regeringsuppdrag (på gång och kommande) 
• Attitydundersökningar (ge förslag till frågor och veta resultat) 
• Trendspaning

Vill veta vad som är på gång hos Naturvårdsverket. 
Sakfrågor som är aktuella på Naturvårdsverket. 
Erfarenheter från kommunikation om natur, t ex genom Naturvårdsverkets 
internationella samarbeten.
Utlysning av medel, t ex för gemensamma projekt. 



Övriga synpunkter vi vill skicka med: 

Ett ämne från egna organisationen att berätta om. 
Ge mer tid till föreläsningen och lättare att hänga med i 
presentationen av varje organisation. 

Bra nätverk. 
Värdefullt
Inspirerande

Vad satsar Naturvårdsverket på när det gäller 
naturskydd och kommunikation? 

Oklara kriterier för vilka som får vara med i näverket. 
Önskas tydlighet kring ovanstående. 

Finns ingen annan än Naturvårdsverket som samlar 
ideella organisationer på detta sätt. Naturligt att 
Naturvårdsverket är värd. 
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