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Anteckningar samverkansmöte Naturens år 2017-11-23 

Plats: Naturvårdsverket, Valhallavägen 195, Stockholm. 
 
 
1. Välkomna! Lena Malmström från Centrum för naturvägledning hälsade välkomna. 
 
2. Nytt från Naturvårdsverket. Berit Oscarsson, chef kommunikationsavdelningen, 
Naturvårdsverket. 
Naturvårdsverkets 50-års jubileum avrundas. Under året har man genomfört aktiviteter 
riktade till olika grupper. Ett mål har varit att lyfta fram aktörer man samarbetat med. I 
december kommer en jubileumskalender på webbplatsen, med historier om olika 
frågor: försurning, viltförvaltning, osv. Materialet ska vara användbart en längre tid. 
 
En facebookgrupp för hela Naturvårdsverket kommer snart. 
 
Naturvårdsverkets verksamhet har ökat 2016-17. Miljöbudgeten som ska klubbas i 
december är historiskt stor (ökat från 5,3 till 6,7 miljarder). Regleringsbrevet kommer i 
julveckan och kan innehålla överraskningar om fördelningen. Mycket av pengarna delas 
ut till olika initiativ, bl.a. Klimatklivet: Alla (utom privatpersoner) kan söka bidrag för 
projekt som minskar koldioxidutsläpp, i ett antal ansökningsomgångar per år. Man kan 
också begära ut ansökningar för att se hur andra skrivit. Andra prioriterade områden är 
t.ex. plaster, naturskydd (nyckelbiotopsrika fastigheter) och -skötsel (anlägga 
våtmarker), gröna jobb, elcykelpremie och ladda hemma-stöd.  
 
Nytt om Naturens år-nätverket: Naturvårdsverket har läst resultaten från Naturens års 
workshop 2017-09-19 och gläds över samverkan. Man ser att nätverket vill:  
 

• vara ett nätverk som heter Naturens år. Det är inte ett kampanjnamn mot 
allmänheten. 

• Samverkansarbetet ska handla om kommunikation om natur 
• Temat ska vara internt och det är för kort tid med ett år.  
• Det är själva nätverket, inte temat, som är avgörande för att man vill delta i 

samverkan. 

Naturvårdsverket blir allt mer styrda att knyta aktiviteter till effektmålen, varför det blir 
svårare att argumentera för ett nätverk (endast) för erfarenhetsutbyte. Man vill ändå 
att nätverket fortsätter! Därför presenterades under mötet följande förslag: 
 
1. Nordiska ministerrådet ska hålla Friluftslivets år i Norden 2019. Arbetet i Naturens år 

skulle kunna användas till att förbereda friluftslivsåret under 2018, till 2019. (Det måste 
i så fall fastställas tidigt under kommande hur organisationerna kan bidra under 2018-
19). 

2. Naturvårdsverket vill att organisation och administration av Naturens år ska ske i 
stafettform. Exakt hur det ska gå till beslutas under 2018. För att övergången ska ske 
lugnt, så fortsätter CNV att hålla i arbetet tills vi landat i en ny lösning. 

 
Mötesdeltagarna diskuterade förslaget senare under eftermiddagen (se punkt 6). 

http://www.naturvardsverket.se/klimatklivet
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/cnv/naturvagledning/naturvagledning-inom-olika-amnen/naturens-ar/anteckningar-naturens-ar-3_2017_19-sept.pdf
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/cnv/naturvagledning/naturvagledning-inom-olika-amnen/naturens-ar/anteckningar-naturens-ar-3_2017_19-sept.pdf
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3. Workshop: Nätverkets bästa kommunikationsinsatser och kommande aktiviteter -

utställning och diskussion. 
Inför dagens möte ombads deltagarna ta med sig: 
1. Exempel på en lyckad kommunikationsinsats i sin organisation under 2017. 
2. En planerad kommunikationsinsats 2018, som man ville ha nätverkets input på/idéer/ 

samarbeta kring.  
3. Datum för aktiviteter och andra viktiga händelser i organisationerna under 2018. Denna 

lista finner du längst ner i detta dokument (samt på hemsidan). 
 
Kommunikationsaktiviteterna försågs med ramar och fästes på väggen. Tillsammans 
diskuterade vi vilka faktorer som är viktiga för att en kommunikationsinsats ska lyckas. 
Kommunikationsinsatserna och en sammanfattning av diskussionerna bifogas/finns på 
hemsidan. I grupper fick deltagarna ge input på varandras kommande 
kommunikationsaktiviteter 2018. (Diskussionen dokumenterades ej.) 
 
 
4. Inspiration: Att göra journalistik av en naturvårdsorganisations verksamhet.  
Charlotte Permell, chefredaktör för Världsnaturfondens tidning WWF Eko och med 
erfarenhet av natur- och miljöjournalistik från SVT och dagstidningar, berättade om att göra 
journalistik av organisationens verksamhet med särskilt fokus på hur man gjort om WWF 
eko från en rapportliknande publikation till ett attraktivt (visuellt, relevant, intressant) 
magasin. Hon underströk bland annat vikten av att lära känna sin publik och vad de kan/vill 
ta emot. Tidningen är organisationens kanal till stödjarna. Att skapa och vårda(!) relationen 
är avgörande för att de ska stötta organisationen. Berättelserna måste beröra, betyda 
något för läsaren: ”Läsaren ska vilja vara med WWF!” 
 
 
5. Att berätta om naturens gratisarbete – Karin Skantze och Anki Grundelius, 
Naturvårdsverket. 
Karin Skantze och Anki Grundelius berättade om hur det gått med regeringsuppdraget 
kommunicera ekosystemtjänster. Huvudstrategi för arbetet har varit att för att underlätta 
för andras agerande och berättande, genom nätverk och så kallade vidareförmedlare 
(personer som är särskilt bra på att förmedla ekosystemtjänster och som ska berätta vidare 
om dem i sina organisationer). Målet har varit att ekosystemtjänster ska integreras i fler 
samhällsbeslut. 
 
Utvärderingen visar att kännedomen om ekosystemtjänster har ökat i nätverken och det 
finns idag en bättre allmän kunskap. Nätverken uttrycker att det, trots att de vet mer, 
fortfarande är svårt att berätta om ekosystemtjänster liksom att få in deras värde i 
beslutsfattning.  
 
Just nu paketerar man materialet från utvärderingen. Det publiceras på 
http://naturvardsverket.se/ekosystemtjanster. En podd och filmer är också på gång. 
 
Vad händer efter 2017? Naturvårdsverket ska rapportera till regeringen. Ambitionen är att 
det strategiska kommunikationsarbetet ska fortsätta. 
 
 

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/naturvagledning/teman/naturens_ar/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/naturvagledning/teman/naturens_ar/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/naturvagledning/teman/naturens_ar/
http://naturvardsverket.se/ekosystemtjanster
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Kommentarer från NÅ-nätverket: 

 Exempel behövs.  
 Var finns berättelserna? Här i NÅ-nätverket finns de som kommunicerar med 

allmänheten!   
 Man kan också behöva öva på att prata om ekosystemtjänster.  
 Vi behöver enklare sätt att prata om naturens tjänster: ”Vad tycker svenska folket om 

träden i staden?” Utifrån en sådan fråga är det lättare att kommunicera.  
Här nämndes ett exempel från Melbourne där varje träd fått en emailadress för att 
man ska kunna rapportera skador. Istället har träden fått riktiga kärleksbrev. 

I slutet av dokumentet hittar du länkar till debattartiklar och tips som kommit ur 
regeringsuppdraget. 

 

6. Reaktioner på förmiddagens förslag från Naturvårdsverket, att Naturens år skulle 
medverka i förberedelserna för Friluftsåret 2019, samt att nätverksarbetet organiseras 
enligt stafettmodell.  

1. Summering av reaktioner på om Naturens år skulle arbeta med förberedelserna 
till friluftsåret 2019 
• WWF: Svårt att se kopplingen till detta tema, och lite synd att gå miste om natur-

temat. Tema om friluftsliv kan passa bättre i en annan konstellation.  
• Håll Sverige Rent: spännande! 
• Skärgårdsstiftelsen: stort ja.  
• Tyresta och alla naturum: ja.  
• Svenska botaniska föreningen: ser en utmaning att få det att passa med ordinarie 

verksamhet, men det är möjligt/genomförbart. 
• Naturskyddsföreningen: bra. Tycker friluftsliv hänger ihop med naturtemat; det går 

inte att utöva friluftsliv utan natur.  
• Friluftsfrämjandet: ser inte främst Naturens år som plattform för detta arbete, utan 

kommer främst arbeta via Svenskt friluftsliv.  
• Artdatabanken: det beror på förutsättningarna och inriktningen.  
• Studiefrämjandet: bra! Kommentar om konstellationen i Naturens år; 

organisationer har gått i och ur tidigare beroende på tema, så det bör inte vara en 
så stor sak i detta fall.  

• Svenska Jägareförbundet: bra! Vi kan också från Naturens år ha som särskilt fokus 
att lyfta naturvårdande frågor under ett friluftslivsår.  

• Riksantikvarieämbetet: Friluftsliv lite konstigt för en ren kulturarvsorganisation med 
mål att arbeta med biologisk mångfald, men kan vara ett medel för att lära sig mer 
om landskap.  

• NRM: temat ligger lite vid sidan av vår verksamhet, men kan vara med ändå. 
• Att ”förbereda friluftsåret 2019”, vad innebär det i form av styrning av nätverkets 

arbete? En fråga som skickas tillbaka till Naturvårdsverket. 
 

2. Kommentarer om stafettmodellen 
• Vill ha kvar CNV.  

https://www.thepoke.co.uk/2017/05/22/77000-trees-in-melbourne-got-their-own-email-address-to-report-vandalism-people-write-love-letters-instead/
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• Det kan vara svårt för en liten organisation att härbärgera ett nätverksmöte i 

Naturens år.  
 
7. Nästa möte 

• Sker i februari eller mars. Lisa Malmgren från Studiefrämjandet tar på sig uppdraget 
att undersöka möjliga ställen att vara till nästa möte. ArtDatabanken har också 
uttryckt intresse. 

 
Anteckningar 
2017-11-30 Lena Malmström (CNV) med bidrag från Stina Söderqvist och Eva Sandberg.   
- Tack! 
 
 
 
Deltagare 

1. Anna Grundén, Håll Sverige rent 
2. Berit Oscarsson, Naturvårdsverket 
3. Christina Nilson-Dag, Svenska jägareförbundet 
4. Claes Enger, Naturhistoriska riksmuseet 
5. Eva Sandberg, Centrum för naturvägledning 
6. Göran Andersson, Friluftsfrämjandet 
7. Jessica Ångström, Tyresta nationalpark/naturum 
8. Johan Samuelsson, Artdatabanken 
9. Josefina Höglin, Svenska jägareförbundet 
10. Kjell Bolmgren, Svenska fenologinätverket 
11. Lena Malmström, Centrum för naturvägledning 
12. Lennart Nilsson, Riksantikvarieämbetet 
13. Lisa Malmgren, Studiefrämjandet  
14. Maria Bergström, Naturskyddsföreningen 
15. Maria van der Wie, Svenska Botaniska Föreningen 
16. Peder Curman, Tyresta nationalpark/naturum 
17. Sandra Löfgren, Skärgårdsstiftelsen 
18. Stina Söderqvist, Naturvårdsverket 
19. Torbjörn Hegedüs, Världsnaturfonden 
20. Viktoria Hallberg, Sveriges hembygdsförbund 

 
 
Aktuellt hos aktörer, viktiga datum 2018 
Listan finns också på webbplatsen. Maila gärna fler datum och viktiga händelser så lägger 
jag in dem! 
 
Januari 
 
Februari 
7 Naturens kalender 10 år 
 
Mars 
20 Sveriges miljömål och Agenda 2030 – Drivkraft för tillväxt och utveckling. 

Västerås. Naturvårdsverket, Länsstyrelserna, Tillväxtverket.  

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/naturvagledning/teman/naturens_ar/
mailto:lena.malmstrom@slu.se
https://www.naturenskalender.se/
http://www.naturvardsverket.se/Kalendarium/Sveriges-miljomal-och-Agenda-2030--Drivkraft-for-tillvaxt-och-utveckling/
http://www.naturvardsverket.se/Kalendarium/Sveriges-miljomal-och-Agenda-2030--Drivkraft-for-tillvaxt-och-utveckling/
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22 Sveriges miljömål och Agenda 2030 – Drivkraft för tillväxt och utveckling. 

Jönköping. Naturvårdsverket, Länsstyrelserna, Tillväxtverket.  
22-25 Trädgårdsmässan Nordiska trädgårdar med SM i fågelholk 2018, 

Naturskyddsföreningen. 
25 Earth Hour 2018. 
28 Sveriges miljömål och Agenda 2030 – Drivkraft för tillväxt och utveckling. 

Jönköping. Sundsvall. Naturvårdsverket, Länsstyrelserna, Tillväxtverket.  
 
 
 
April 
April – maj Vi Håller Rent 2018, Håll Sverige rents skräpplockarkampanj 
17 – 19 Sveriges museer vårmöte 2018, Malmö. 
18 – 19 Tankesmedja för friluftsliv 2018, Djurönäset. 
18 – 20 Landsbygdsriksdagen Hela Sverige ska leva, Västernorrland. 
25 Flora och faunavårdskonferensen, ArtDatabanken. Tema: Odlingslandskapet. 
29 – 1 maj Vårkollen. 
 
Maj 
April – maj Vi Håller Rent 2018, Håll Sverige rents skräpplockarkampanj 
18-19  (prel.) Bioblitz Linné, Biotopia, Ultuna 
22 Biologiska mångfaldens dag 2018. 
26 – 17 Riksstämma, Friluftsfrämjandet. 
26 – 27  Nationalparkernas dag 2018. 
 
Juni 
17 De vilda blommornas dag, Svenska botaniska föreningen. 
 
Juli 
1 Tusen trädgårdar, Studiefrämjandet. 
1 – 8 Almedalsveckan 
 
Augusti 
Aug – Sep Höstförsöket, Svenska fenologinätverket. 
16 Jaktsäsongen börjar för många, bockjakt. 
 
 
September 
3 Älgjakten börjar, norra Sverige. 
 
Oktober 
8 Älgjakten börjar, södra Sverige. 
8- 9 CNV 10 år  
 
November 
 
December 
 
 

http://www.naturvardsverket.se/Kalendarium/Sveriges-miljomal-och-Agenda-2030--Drivkraft-for-tillvaxt-och-utveckling1/
http://www.naturvardsverket.se/Kalendarium/Sveriges-miljomal-och-Agenda-2030--Drivkraft-for-tillvaxt-och-utveckling1/
http://www.nordiskatradgardar.se/
https://www.naturskyddsforeningen.se/holk-sm2018
http://www.wwf.se/wwfs-arbete/klimat/earth-hour/1415461-earth-hour
http://www.naturvardsverket.se/Kalendarium/Sveriges-miljomal-och-Agenda-2030--Drivkraft-for-tillvaxt-och-utveckling2/
http://www.naturvardsverket.se/Kalendarium/Sveriges-miljomal-och-Agenda-2030--Drivkraft-for-tillvaxt-och-utveckling2/
http://www.hsr.se/vi-haller-rent
http://www.sverigesmuseer.se/varmote2018/
http://www.naturvardsverket.se/Kalendarium/Tankesmedja-for-friluftsliv-2018/
https://www.landsbygdsriksdagen.se/
https://www.artdatabanken.se/om-artdatabanken/flora-och-faunavardskonferensen/
http://www.varkollen.se/
http://www.hsr.se/vi-haller-rent
http://www.biomfdag.se/
https://www.sverigesnationalparker.se/
http://svenskbotanik.se/dvbd/
http://www.tradgardsriket.se/
http://www.almedalsveckan.info/
http://www.naturenskalender.se/hf17.php
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/
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Länkar: Tips och debattartiklar från Karin Skantze och Anki Grundelius 
(finns även på webbplatsen om ekosystemtjänster). 
 
• Använd gärna facebookgruppen Jobba (mera) med ekosystemtjänster 
• Movium: Staden och barnen – tjock rapport med många exempel, i staden.  

Argument för mer ekosystemtjänster: http://www.naturvardsverket.se/Om-
Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6700/978-91-620-6736-6/ finns även som 
kortversion på samma sida.  
Ekosystemtjänster i praktiken: http://www.naturvardsverket.se/Om-
Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6700/978-91-620-6724-3/  
  
Några av de debattartiklar som vi fått ut i uppdraget, som bygger på exempel på 
värdet och betydelsens av ekosystemtjänster:  
Malmö och New York är förebilder: https://www.expressen.se/kvallsposten/debatt-
kvp/malmo-och-new-york-ar-forebilder/  
"Sveriges globala ledarskap för haven börjar på hemmaplan" : 
https://www.altinget.se/artikel/sveriges-globala-ledarskap-for-haven-borjar-paa-
hemmaplan  
”Träd i städer bevisar värdet av ekosystemtjänster”: 
https://www.svt.se/opinion/vardet-pa-trad-i-stader  
Naturens tjänster måste med i besluten: 
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/naturens-tjaenster-maste-med-i-besluten-
27964  
Upprop: Planera för grön utelek: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/upprop-
planera-gron-utelek-18556  
Nytt nätverk: ”Ekosystemtjänster behöver stärkas!” : 
https://www.aktuellhallbarhet.se/nytt-natverk-ekosystemtjanster-behover-starkas/  
Ekosystemtjänster behöver stärkas! : 
http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/ekosystemtjanster-behover-starkas/  

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/naturvagledning/teman/naturvagledning-om-ekosystemtjanster/
https://www.facebook.com/groups/372219283116656/
http://www.movium.slu.se/staden-barnen
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6700/978-91-620-6736-6/
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6700/978-91-620-6736-6/
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6700/978-91-620-6724-3/
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6700/978-91-620-6724-3/
https://www.expressen.se/kvallsposten/debatt-kvp/malmo-och-new-york-ar-forebilder/
https://www.expressen.se/kvallsposten/debatt-kvp/malmo-och-new-york-ar-forebilder/
https://www.altinget.se/artikel/sveriges-globala-ledarskap-for-haven-borjar-paa-hemmaplan
https://www.altinget.se/artikel/sveriges-globala-ledarskap-for-haven-borjar-paa-hemmaplan
https://www.svt.se/opinion/vardet-pa-trad-i-stader
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/naturens-tjaenster-maste-med-i-besluten-27964
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/naturens-tjaenster-maste-med-i-besluten-27964
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/upprop-planera-gron-utelek-18556
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/upprop-planera-gron-utelek-18556
https://www.aktuellhallbarhet.se/nytt-natverk-ekosystemtjanster-behover-starkas/
http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/ekosystemtjanster-behover-starkas/
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